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BIJLAGE  
 

INTERIMOVEREENKOMST 

betreffende de handel en aanverwante zaken 
tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, 

en de Republiek Servië, anderzijds 
 

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, 
hierna “de Gemeenschap” genoemd, 

enerzijds, en 

DE REPUBLIEK SERVIË, 
hierna “Servië” genoemd, 

anderzijds, 

hierna “de partijen” genoemd, 

 

OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT: 

(1) De Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun 
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, (hierna “de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst” of “SAO” te noemen), is op de […] te Brussel ondertekend. 

(2) De Stabilisatie- en associatieovereenkomst is bedoeld om nauwe en duurzame 
betrekkingen tot stand te brengen op grond van wederkerigheid en wederzijds belang, 
en om Servië in staat te stellen de reeds bestaande betrekkingen met de Europese Unie 
te versterken en uit te breiden. 

(3) Het is noodzakelijk de ontwikkeling van de handelsbanden te bevorderen door de eerder 
tot stand gebrachte betrekkingen te versterken en te verbreden. 

(4) Hiertoe moeten de bepalingen inzake de handel en aanverwante zaken van de 
Stabilisatie- en associatieovereenkomst zo spoedig mogelijk ten uitvoer worden gelegd 
door middel van een interimovereenkomst (hierna “deze overeenkomst” te noemen). 

(5) Enkele van de bepalingen van protocol 4 inzake vervoer over land bij de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst, die betrekking hebben op het transitoverkeer, houden 
rechtstreeks verband met het vrije verkeer van goederen en worden daarom in deze 
overeenkomst opgenomen. 

(6) Aangezien contractuele structuren nog niet bestaan, wordt bij de Interimovereenkomst 
voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomst een Interimcomité ingesteld. 

(7) De handel in bepaalde textielproducten valt onder de overeenkomst tussen de Europese 
Gemeenschap en de Republiek Servië van 31 maart 2005, die bij de inwerkingtreding 
van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst vervalt, 
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HEBBEN BESLOTEN deze overeenkomst te sluiten en hebben daartoe als hun 
gevolmachtigden aangewezen: 

DE EUROPESE GEMEENSCHAP 

[vertegenwoordiger aan te wijzen door het voorzitterschap] 

[titel] 

[fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie] 

Olli REHN, 

Lid van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna “de Europese Commissie” 
te noemen), verantwoordelijk voor Uitbreiding 

SERVIË 

[vertegenwoordiger aan te wijzen door Servië] 

[titel] 

DIE, na overlegging van hun in goede en behoorlijke vorm bevonden volmachten, 

HET VOLGENDE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

TITEL I 

ALGEMENE BEGINSELEN 

 

ARTIKEL 1  

(SAO 

 artikel 2) 
Eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten, zoals deze zijn 
vastgesteld in de Universele Verklaring van de rechten van de mens en gedefinieerd in het 
Europees Verdrag betreffende de bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, de slotakte van Helsinki en het Handvest van Parijs voor een Nieuw 
Europa, eerbiediging van de beginselen van het internationale recht (waaronder volledige 
medewerking aan het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië) en de 
rechtsstaat en de beginselen van de markteconomie zoals deze zijn neergelegd in het 
document van de CVSE-conferentie van Bonn over economische samenwerking, vormt de 
grondslag van het binnen- en buitenlandse beleid van de partijen en is een essentieel element 
van deze overeenkomst. 

 

ARTIKEL 2  

(SAO artikel 9) 
De overeenkomst moet volledig verenigbaar zijn met de relevante WTO-bepalingen, met 
name artikel XXIV van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 
(GATT 1994) en artikel V van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten 
(GATS), en moet dienovereenkomstig worden uitgevoerd. 
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TITEL II 
VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN 

 

ARTIKEL 3  

(SAO artikel 18) 
1. De Gemeenschap en Servië brengen in de loop van een overgangsperiode van ten 

hoogste zes jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst geleidelijk een bilaterale 
vrijhandelszone tot stand overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst, de 
GATT 1994 en de WTO. Daarbij houden zij rekening met de hieronder vermelde 
specifieke eisen. 

2. In het handelsverkeer tussen de partijen worden de goederen ingedeeld 
overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur. 

3.  Voor de toepassing van deze overeenkomsten omvatten douanerechten en heffingen 
van gelijke werking alle rechten en heffingen op de in- of uitvoer van goederen, met 
inbegrip van eventuele aanvullende heffingen of belastingen, maar geen: 

a) heffingen die gelijk zijn aan een binnenlandse belasting die wordt geheven 
overeenkomstig artikel III, lid 2, van de GATT 1994; 

b) antidumpingrechten of compenserende rechten; 

c) retributies of andere rechten evenredig aan de kosten van verleende diensten. 

4. Het basisrecht waarop de in de overeenkomst vastgestelde opeenvolgende verlagingen 
worden toegepast, is voor elk product: 

a) het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen 
vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad1 dat 
erga omnes daadwerkelijk wordt toepast op de dag van ondertekening van de 
overeenkomst; 

b) het door Servië toegepaste tarief 2. 

5. Als na de ondertekening van deze overeenkomst tariefverlagingen op erga-
omnesgrondslag worden toegepast, in het bijzonder verlagingen die: 

a) voortvloeien uit de tariefonderhandelingen in de WTO, of 

b) voortvloeien uit de toetreding van Servië tot de WTO, of 

c) worden ingevoerd na de toetreding van Servië tot de WTO, 

komen deze verlaagde rechten vanaf de datum waarop de verlagingen worden toegepast 
in de plaats van de in lid 4 bedoelde basisrechten. 

6. De Gemeenschap en Servië delen elkaar hun respectieve basisrechten en eventuele 
veranderingen daarin mede. 

 

                                                 
1 Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1), zoals jaarlijks gewijzigd. 
2 Staatsblad nr. 62/2005 en 61/2007 van Servië. 
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HOOFDSTUK I 

INDUSTRIEPRODUCTEN 

 

ARTIKEL 4  

(SAO artikel 19) 

Definities 
1. Dit hoofdstuk is van toepassing op producten van oorsprong uit de Gemeenschap of uit 

Servië, vermeld in de hoofdstukken 25 tot en met 97 van de gecombineerde 
nomenclatuur, met uitzondering van de producten genoemd in bijlage I, punt I, onder 
ii), van de Overeenkomst inzake de landbouw (WTO 1994). 

2. De handel tussen de partijen in producten die onder het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie vallen, geschiedt in overeenstemming met 
de bepalingen van dat Verdrag. 

3. De overeenkomst is van toepassing op textielproducten die vallen onder de 
overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de 
handel in textielproducten van 31 maart 2005. 

 

ARTIKEL 5  

(SAO artikel 20) 

Concessies van de Gemeenschap voor industrieproducten 
1. De douanerechten en heffingen van gelijke werking die van toepassing zijn bij invoer 

in de Gemeenschap van industrieproducten van oorsprong uit Servië, worden bij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft. 

2. Kwantitatieve beperkingen bij invoer in de Gemeenschap van industrieproducten van 
oorsprong uit Servië en maatregelen van gelijke werking worden bij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft. 

 

ARTIKEL 6  

(SAO artikel 21) 

Concessies van Servië voor industrieproducten 

1. De douanerechten die van toepassing zijn bij invoer in Servië van niet in bijlage I 
vermelde industrieproducten van oorsprong uit de Gemeenschap worden bij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft. 

2. Heffingen van gelijke werking als douanerechten die van toepassing zijn bij invoer in 
Servië van industrieproducten van oorsprong uit de Gemeenschap, worden bij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft. 

3. De douanerechten die van toepassing zijn bij de invoer in Servië van de in bijlage I 
vermelde industrieproducten van oorsprong uit de Gemeenschap worden geleidelijk 
afgeschaft volgens het tijdschema in die bijlage. 
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4. Kwantitatieve beperkingen bij invoer in Servië van industrieproducten van oorsprong 
uit de Gemeenschap en maatregelen van gelijke werking worden bij de 
inwerkingtreding van de overeenkomst afgeschaft. 

 

ARTIKEL 7  

(SAO artikel 22) 

Rechten en beperkingen op uitvoer 
1. Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaffen de Gemeenschap en Servië 

alle douanerechten bij uitvoer en heffingen die eenzelfde effect op hun onderlinge 
handel hebben af. 

2. De Gemeenschap en Servië schaffen bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst 
wederzijds alle kwantitatieve beperkingen bij de uitvoer en alle maatregelen van 
gelijke werking af. 

 

ARTIKEL 8  

(SAO artikel 23) 

Versnelde verlaging van het douanerecht 
Servië verklaart zich bereid zijn douanerechten in het handelsverkeer met de Gemeenschap 
sneller te verlagen dan in artikel 6 bepaald, als de algemene economische situatie in Servië en 
de situatie in de betrokken sector van de economie dat toelaten. 

Het Interimcomité analyseert de situatie dienaangaande en doet daarover aanbevelingen. 

 

HOOFDSTUK II 

LANDBOUW EN VISSERIJ 

 

ARTIKEL 9  

(SAO artikel 24) 

Definities 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de handel in landbouw- en visserijproducten van 
oorsprong uit de Gemeenschap of uit Servië. 

2. Met “landbouw- en visserijproducten” worden de producten bedoeld die vermeld zijn 
in de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur en in 
bijlage I, punt I, onder ii), bij de WTO-overeenkomst inzake de landbouw. 

3. Deze definitie omvat vis en visserijproducten die vallen onder hoofdstuk 3, de 
posten 1604 en 1605, en de onderverdelingen 0511 91, 2301 20 en ex 1902 20 
(“gevulde deegwaren, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of 
weekdieren of andere ongewervelde waterdieren”). 
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ARTIKEL 10  

(SAO artikel 25) 

Bewerkte landbouwproducten 
Protocol 1 bevat de handelsregeling voor de daarin genoemde bewerkte landbouwproducten. 

 

ARTIKEL 11  

(SAO artikel 26) 

Concessies van de Gemeenschap voor de invoer van landbouwproducten  

van oorsprong uit Servië 
1. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft de Gemeenschap 

alle kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking af die van 
toepassing zijn op de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit Servië. 

2. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft de Gemeenschap 
alle douanerechten en heffingen van gelijke werking af die van toepassing zijn op de 
invoer van landbouwproducten van oorsprong uit Servië, andere dan die van de posten 
0102, 0201, 0202, 1701, 1702 en 2204 van de gecombineerde nomenclatuur. 

 Voor de producten die vallen onder hoofdstukken 7 en 8 van de gecombineerde 
nomenclatuur, waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een “ad valorem”-
douanerecht en een specifiek douanerecht voorziet, is de afschaffing uitsluitend op het 
“ad valorem”-deel van de douanerechten van toepassing. 

3. Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt de Gemeenschap de 
douanerechten die van toepassing zijn bij invoer in de Gemeenschap van de in 
bijlage II gedefinieerde producten van de categorie “baby beef” van oorsprong uit 
Servië vast op 20% van het recht ad valorem en 20% van het specifieke recht als 
vastgesteld in het gemeenschappelijk douanetarief, binnen een jaarlijks 
tariefcontingent van 8 700 ton geslacht gewicht. 

4. Vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst verleent de Gemeenschap 
rechtenvrije toegang aan invoer in de Gemeenschap van producten van oorsprong uit 
Servië van de posten 1701 en 1702 van de gecombineerde nomenclatuur, binnen een 
jaarlijks tariefcontingent van 180 000 ton (nettogewicht). 

 

ARTIKEL 12  

(SAO artikel 27) 

Concessies van Servië voor landbouwproducten 
1. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft Servië alle 

kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking af die van toepassing 
zijn op de invoer van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap. 

2. Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst gaat Servië over tot 

a) afschaffing van de douanerechten die van toepassing zijn op de invoer van de 
in bijlage III a) vermelde landbouwproducten van oorsprong uit de 
Gemeenschap; 
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b) geleidelijke afschaffing van de douanerechten die van toepassing zijn op de 
invoer van de in bijlage III b) vermelde landbouwproducten van oorsprong uit 
de Gemeenschap volgens het voor ieder product in die bijlage vastgestelde 
tijdschema; 

c) geleidelijke vermindering van de douanerechten die van toepassing zijn op de 
invoer van de in bijlage III c) en d) vermelde landbouwproducten van 
oorsprong uit de Gemeenschap volgens het voor ieder product in die bijlage 
vastgestelde tijdschema. 

 

ARTIKEL 13  

(SAO artikel 28) 

Het protocol inzake wijn en gedistilleerde dranken 
In protocol 2 is de regeling neergelegd die van toepassing is op de daarin genoemde wijn en 
gedistilleerde dranken. 

 

ARTIKEL 14  

(SAO artikel 29) 

Concessies van de Gemeenschap voor vis en visserijproducten 
1. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft de Gemeenschap 

alle kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking af die van 
toepassing zijn op de invoer van vis en visserijproducten van oorsprong uit Servië. 

2. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft de Gemeenschap 
alle douanerechten af op vis en visserijproducten van oorsprong uit Servië, andere dan 
die vermeld in bijlage IV. Op de in bijlage IV vermelde producten zijn de daarin 
opgenomen bepalingen van toepassing. 

 

ARTIKEL 15  

(SAO artikel 30) 

Concessies van Servië voor vis en visserijproducten 
1. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft Servië alle 

kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking af die van toepassing 
zijn op de invoer van vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap. 

2. Met ingang van de inwerkingtreding van deze overeenkomst schaft Servië alle 
douanerechten af op vis en visserijproducten van oorsprong uit de Gemeenschap, 
andere dan die vermeld in bijlage V. Op de in bijlage V vermelde producten zijn de 
daarin opgenomen bepalingen van toepassing. 
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ARTIKEL 16  

(SAO artikel 31) 

Herzieningsclausule 
Rekening houdend met de omvang van het handelsverkeer in landbouw- en visserijproducten 
tussen de partijen, de bijzondere gevoeligheden van die producten, de regels van het 
gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid van de Gemeenschap en het landbouw- en 
visserijbeleid van Servië, de rol van landbouw en visserij in de Servische economie en de 
gevolgen van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de WTO, alsmede de 
eventuele toetreding van Servië tot de WTO, onderzoeken de Gemeenschap en Servië binnen 
zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in het Interimcomité per product, 
systematisch en op basis van passende wederkerigheid, de mogelijkheden om elkaar verdere 
concessies te verlenen teneinde de handel in landbouw- en visserijproducten verder te 
liberaliseren. 

 

ARTIKEL 17  

(SAO artikel 32) 

Vrijwaringsclausule voor landbouw en visserij 
1. Onverminderd de andere bepalingen van deze overeenkomst, met name artikel 26, 

plegen beide partijen, indien, wegens de bijzondere gevoeligheid van de markten voor 
landbouw- en visserijproducten, de invoer van producten van oorsprong uit een partij 
waarvoor de concessies uit hoofde van de artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 zijn 
verleend, ernstige problemen veroorzaakt op de markt of voor de binnenlandse 
regelingen van de andere partij, zo spoedig mogelijk overleg om een passende 
oplossing te vinden voor het probleem. In afwachting van deze oplossing kan de 
betrokken partij de passende maatregelen nemen die zij noodzakelijk acht. 

2.  Wanneer de omvang van de invoer van de in bijlage V bij protocol 3 genoemde 
producten van oorsprong uit Servië samen 115% bereikt van het gemiddelde van de 
drie voorgaande kalenderjaren, treden Servië en de Gemeenschap binnen vijf 
werkdagen in overleg om de handelsstromen van deze producten naar de 
Gemeenschap te analyseren en te evalueren en eventueel passende oplossingen te 
vinden om verstoring van de handel in deze producten te voorkomen. 

Wanneer de omvang van de invoer van de in bijlage V bij protocol 3 genoemde 
producten van oorsprong uit Servië samen gedurende een kalenderjaar met meer dan 
30% toeneemt vergeleken met het gemiddelde van de drie voorgaande kalenderjaren, 
kan de Gemeenschap onverminderd lid 1 overgaan tot stopzetting van de preferentiële 
behandeling van de producten die de stijging veroorzaken. 

Als besloten wordt de preferentiële behandeling stop te zetten, stelt de Gemeenschap 
het Interimcomité binnen vijf werkdagen in kennis van deze maatregel en treedt zij in 
overleg met Servië om maatregelen te vinden om verstoring van de handel in de in 
bijlage V bij protocol 3 genoemde producten te voorkomen. 

De Gemeenschap herstelt de preferentiële behandeling zodra de verstoring van de 
handel is opgelost door effectieve implementatie van de overeengekomen maatregelen 
of door andere door de partijen getroffen passende maatregelen. 

De leden 3 tot en met 6 van artikel 26 zijn van overeenkomstige toepassing op 
maatregelen uit hoofde van dit lid. 
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3. Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst evalueren de partijen 
de werking van het in lid 2 beschreven mechanisme. Het Interimcomité kan besluiten 
het in lid 2 beschreven mechanisme aan te passen. 

 

ARTIKEL 18  

(SAO artikel 33) 

Bescherming van geografische aanduidingen voor landbouw- en visserijproducten en 
voedingsmiddelen anders dan wijn en gedistilleerde dranken 

1. Servië beschermt de geografische aanduidingen van de Gemeenschap die in de 
Gemeenschap zijn geregistreerd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de 
Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen3, overeenkomstig 
dit artikel. Geografische aanduidingen van Servië kunnen in de Gemeenschap worden 
geregistreerd onder de voorwaarden zoals beschreven in Verordening nr. 510/2006 van 
de Raad van 20 maart 2006. 

2. Servië verbiedt het gebruik op zijn grondgebied van de in de Gemeenschap 
beschermde namen voor vergelijkbare producten die niet voldoen aan de kenmerken 
van de geografische aanduiding. Dit geldt ook wanneer de werkelijke oorsprong van 
het product wordt vermeld, wanneer de betrokken geografische aanduiding in een 
andere taal is vertaald of wanneer de benaming vergezeld gaat van uitdrukkingen als 
“genre”, “type”, “wijze”, “stijl”, “imitatie”, “methode” of soortgelijke uitdrukkingen. 

3. Servië weigert de registratie van handelsmerken in gevallen zoals beschreven in lid 2. 

4. Handelsmerken die overeenkomen met de in lid 2 beschreven gevallen en die in Servië 
zijn geregistreerd of gangbaar zijn, mogen vijf jaar na de inwerkingtreding van de 
overeenkomst niet meer worden gebruikt. Dit geldt echter niet voor handelsmerken die 
in Servië zijn geregistreerd of gangbaar zijn en die eigendom zijn van onderdanen van 
derde landen, mits het publiek niet wordt misleid met betrekking tot de aard, de 
kenmerken of de geografische oorsprong van de producten. 

5. Overeenkomstig lid 1 van dit artikel beschermde geografische aanduidingen die in de 
omgangstaal van Servië gebruikelijk zijn voor dergelijke producten, mogen vijf jaar na 
de inwerkingtreding van de overeenkomst niet meer worden gebruikt. 

6. Servië zorgt ervoor dat de goederen die vijf jaar na de inwerkingtreding van de 
overeenkomst uit zijn grondgebied worden uitgevoerd geen inbreuk maken op dit 
artikel. 

7. Servië waarborgt de in de leden 1 tot en met 6 bedoelde bescherming op eigen 
initiatief alsmede op verzoek van een betrokken partij. 

 

                                                 
3 PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 952/2007 van de 

Commissie (PB L 210 van 10.8.2007, blz. 26). 
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HOOFDSTUK III 

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 

 

ARTIKEL 19  

(SAO artikel 34) 

Toepassingsgebied 
Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk of in protocol 1 zijn de bepalingen van 
dit hoofdstuk van toepassing op de handel tussen de partijen in alle producten. 

 

ARTIKEL 20  

(SAO artikel 35) 

Gunstigere concessies 
De bepalingen van deze titel vormen in geen geval een belemmering voor de eenzijdige 
toepassing van gunstiger maatregelen door een partij. 

 

ARTIKEL 21  

(SAO artikel 36) 

Standstill 
1. Zodra deze overeenkomst in werking treedt, mogen in het handelsverkeer tussen de 

Gemeenschap en Servië geen nieuwe douanerechten bij invoer of bij uitvoer of 
heffingen van gelijke werking worden ingesteld, noch mogen de rechten of heffingen 
die reeds van toepassing zijn, worden verhoogd. 

2. Zodra deze overeenkomst in werking treedt, mogen in het handelsverkeer tussen de 
Gemeenschap en Servië geen nieuwe kwantitatieve beperkingen bij invoer of bij 
uitvoer of maatregelen van gelijke werking worden ingesteld, noch mogen reeds 
bestaande beperkingen restrictiever worden gemaakt. 

3. Onverminderd de overeenkomstig de artikelen 11 tot en met 15 verleende concessies 
vormen de leden 1 en 2 van dit artikel in geen enkel opzicht een beletsel voor de 
voortzetting van het landbouwbeleid van Servië en van de Gemeenschap, noch voor 
het nemen van enige maatregel in het kader van dit beleid, voor zover de 
invoerregeling in de bijlagen II tot en met V en protocol 1 daardoor niet wordt 
beïnvloed. 

 

ARTIKEL 22  

(SAO artikel 37) 

Verbod op fiscale discriminatie 
1. De Gemeenschap en Servië onthouden zich van alle binnenlandse maatregelen of 

praktijken van fiscale aard die, direct of indirect, discrimineren tussen de producten 
van de ene partij en soortgelijke producten van oorsprong uit het grondgebied van de 
andere partij, en schaffen dergelijke bestaande maatregelen of praktijken af. 
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2. De teruggave van binnenlandse indirecte belastingen voor producten die naar het 
grondgebied van een van de partijen worden uitgevoerd, mag niet hoger zijn dan de 
daarop geheven indirecte belastingen. 

 

ARTIKEL 23  

(SAO artikel 38) 

Rechten van fiscale aard 
De bepalingen betreffende de afschaffing van de douanerechten bij invoer zijn eveneens van 
toepassing op douanerechten van fiscale aard. 

 

ARTIKEL 24  

(SAO artikel 39) 

Douane-unies, vrijhandelszones, regelingen voor grensverkeer 
1. De overeenkomst vormt geen beletsel voor de handhaving of de oprichting van 

douane-unies, vrijhandelszones of regelingen voor grensverkeer, mits de in deze 
overeenkomst neergelegde handelsregelingen daardoor niet worden gewijzigd. 

2. Gedurende de in artikel 3 vermelde overgangsperioden mag deze overeenkomst geen 
invloed hebben op de tenuitvoerlegging van de specifieke preferentiële regelingen 
voor het goederenverkeer die ofwel zijn vastgelegd in grensovereenkomsten die eerder 
zijn gesloten tussen een of meer lidstaten en Servië en Montenegro, ofwel voortvloeien 
uit de in titel III gespecificeerde bilaterale overeenkomsten die door Servië zijn 
gesloten ter bevordering van de regionale handel. 

3. De partijen plegen in het Interimcomité overleg over de in de leden 1 en 2 bedoelde 
overeenkomsten en desgewenst over andere belangrijke onderwerpen in verband met 
hun respectieve handelspolitiek ten aanzien van derde landen. Een dergelijk overleg 
vindt met name plaats bij de toetreding van een derde land tot de Unie, teneinde 
rekening te kunnen houden met de onderlinge belangen van de Gemeenschap en 
Servië als omschreven in deze overeenkomst. 

 

ARTIKEL 25  

(SAO artikel 40) 

Dumping en subsidiëring 
1. De bepalingen in deze overeenkomst beletten de partijen niet handelsbeschermings-

maatregelen overeenkomstig lid 2 van dit artikel en artikel 26 te treffen. 

2. Als een partij constateert dat in het handelsverkeer met de andere partij dumping 
plaatsvindt en/of tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies worden 
gegeven, kan die partij passende maatregelen nemen tegen deze praktijk op grond van 
de WTO-overeenkomst betreffende de tenuitvoerlegging van artikel VI van de GATT 
1994, de WTO-overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen, en 
haar eigen wetgeving ter zake. 
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ARTIKEL 26  

(SAO artikel 41) 

Vrijwaringsclausule 
1. De bepalingen van artikel XIX van de GATT 1994 en van de WTO-overeenkomst 

inzake vrijwaringsmaatregelen zijn van toepassing in de betrekkingen tussen de 
partijen. 

2.  In afwijking van lid 1 geldt dat, wanneer een product uit een van de partijen in het 
grondgebied van de andere partij wordt ingevoerd in dermate toegenomen 
hoeveelheden en onder zodanige omstandigheden dat: 

a) ernstige moeilijkheden worden veroorzaakt of dreigen te worden veroorzaakt 
voor binnenlandse producenten van soortgelijke of rechtstreeks concurrerende 
producten op het grondgebied van de invoerende partij; of 

b) bepaalde sectoren van de economie ernstig worden verstoord of dreigen te 
worden verstoord of moeilijkheden worden veroorzaakt of dreigen te worden 
veroorzaakt die een ernstige verslechtering van de economische situatie in een 
regio van de invoerende partij ten gevolge kunnen hebben, 

de invoerende partij passende bilaterale vrijwaringsmaatregelen kan nemen 
overeenkomstig de voorwaarden en procedures van dit artikel. 

3. Bilaterale vrijwaringsmaatregelen die gericht zijn tegen invoer uit de andere partij 
mogen niet meer inhouden dan wat strikt nodig is om de als gevolg van de toepassing 
van deze overeenkomst gerezen moeilijkheden zoals beschreven in lid 2 te 
compenseren. Deze vrijwaringsmaatregelen bestaan normaliter uit de opschorting van 
de verdere verhoging of verlaging van de preferentiemarges krachtens deze 
overeenkomst voor het betrokken product tot een maximum dat overeenkomt met het 
in artikel 3, lid 4, onder a) en b), en in artikel 18, lid 5 bedoelde basisrecht voor dat 
product. Dergelijke maatregelen bevatten duidelijke elementen die uiterlijk aan het 
einde van de vastgestelde periode geleidelijk leiden tot de intrekking ervan, en mogen 
voor een periode van maximaal twee jaar worden genomen. 

In zeer uitzonderlijke omstandigheden mogen dergelijke maatregelen met maximaal 
twee jaar worden verlengd. Ten aanzien van de invoer van een product waartegen 
reeds eerder vrijwaringsmaatregelen zijn genomen, mogen gedurende een periode die 
gelijk is aan de duur van de eerdere vrijwaringsmaatregelen niet opnieuw bilaterale 
vrijwaringsmaatregelen worden genomen, waarbij deze maatregelen ten minste twee 
jaar verstreken moeten zijn. 

4. In de in dit artikel genoemde gevallen verstrekt de Gemeenschap of Servië, vóór de in 
dit artikel bedoelde maatregelen worden genomen of, in de gevallen waarop lid 5, 
onder b), van toepassing is, zo spoedig mogelijk, het Interimcomité alle relevante 
informatie teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. 

5. Voor de tenuitvoerlegging van de leden 1 tot en met 4 gelden de volgende bepalingen: 

a) De moeilijkheden die voortvloeien uit de in dit artikel bedoelde situatie worden 
onmiddellijk ter bespreking voorgelegd aan het Interimcomité, dat alle 
noodzakelijke beslissingen kan nemen om een oplossing te vinden voor deze 
moeilijkheden. 

Indien binnen 30 dagen nadat de kwestie aan het Interimcomité is voorgelegd, 
dit comité of de exporterende partij geen beslissing heeft genomen die een 
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einde maakt aan de moeilijkheden en geen andere bevredigende oplossing 
wordt gevonden, kan de invoerende partij passende maatregelen nemen om het 
probleem in overeenstemming met dit artikel op te lossen. Bij de keuze van 
vrijwaringsmaatregelen wordt voorrang gegeven aan maatregelen die de 
werking van de bij deze overeenkomst vastgestelde regelingen het minst 
verstoren. Vrijwaringsmaatregelen die overeenkomstig artikel XIX van de 
GATT 1994 en de WTO-overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen worden 
toegepast, dienen het niveau en de marges van de bij deze overeenkomst 
toegekende preferenties in stand te houden. 

b) Wanneer uitzonderlijke en kritieke omstandigheden die onmiddellijk 
maatregelen vereisen, voorafgaande kennisgeving of onderzoek onmogelijk 
maken, kan de betrokken partij, in de in dit artikel vermelde omstandigheden, 
onmiddellijk de nodige vrijwaringsmaatregelen nemen, op voorwaarde dat zij 
de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis stelt. 

De vrijwaringsmaatregelen worden onverwijld ter kennis gebracht van het 
Interimcomité, dat hierover periodiek overleg pleegt, in het bijzonder om een 
tijdschema vast te stellen voor de afschaffing van deze maatregelen, zodra de 
omstandigheden dit toelaten. 

6. Wanneer de Gemeenschap of Servië de invoer van producten die de in dit artikel 
bedoelde moeilijkheden kunnen doen rijzen aan een administratieve procedure 
onderwerpen die ten doel heeft snel informatie te verschaffen over de tendens van de 
handelsstromen, stelt de betrokken partij de andere partij daarvan in kennis. 

 

ARTIKEL 27  

(SAO artikel 42) 

Tekortclausule 
1. Wanneer naleving van de bepalingen van deze titel leidt tot: 

a) een ernstig tekort of een dreigend ernstig tekort aan levensmiddelen of andere 
producten die voor de exporterende partij van wezenlijk belang zijn, of 

b) wederuitvoer naar een derde land van een product waarop de exporterende 
partij kwantitatieve uitvoerbeperkingen, uitvoerrechten of maatregelen of 
heffingen van gelijke werking toepast, en de bovengenoemde situaties 
aanleiding geven of vermoedelijk aanleiding zullen geven tot ernstige 
moeilijkheden voor de exporterende partij, 

kan die partij passende maatregelen nemen overeenkomstig de voorwaarden en 
procedures van dit artikel. 

2. Bij de keuze van deze maatregelen wordt voorrang gegeven aan maatregelen die de 
werking van de bij deze overeenkomst vastgestelde regelingen het minst verstoren. 
Dergelijke maatregelen mogen niet worden toegepast op een wijze die in gelijke 
omstandigheden willekeurige of onrechtvaardige discriminatie of een verkapte 
beperking van het handelsverkeer zou inhouden, en moeten worden opgeheven zodra 
de omstandigheden verdere handhaving niet meer rechtvaardigen. 

3. Alvorens de in lid 1 bedoelde maatregelen te nemen, of in de gevallen waarin lid 4 van 
toepassing is, zo spoedig mogelijk, verstrekt de Gemeenschap of Servië het 
Interimcomité alle relevante informatie om het comité in staat te stellen een voor beide 
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partijen aanvaardbare oplossing voor het probleem te vinden. De partijen kunnen in 
het Interimcomité besluiten tot elke maatregel die een einde maakt aan de 
moeilijkheden. Indien dertig dagen nadat de zaak aan het Interimcomité is voorgelegd 
geen overeenstemming is bereikt, kan de exporterende partij uit hoofde van dit artikel 
maatregelen toepassen ten aanzien van de uitvoer van het betrokken product. 

4. Wanneer uitzonderlijke en kritieke omstandigheden die onmiddellijk maatregelen 
vereisen voorafgaande informatie of voorafgaand onderzoek onmogelijk maken, kan 
de Gemeenschap of Servië om het probleem op te lossen onmiddellijk 
voorzorgsmaatregelen nemen, waarvan de andere partij onmiddellijk in kennis wordt 
gesteld. 

5. Alle krachtens dit artikel genomen maatregelen worden het Interimcomité 
onmiddellijk ter kennis gebracht en worden in dat comité op gezette tijden aan een 
onderzoek onderworpen, in het bijzonder om een tijdschema vast te stellen voor de 
afschaffing ervan zodra de omstandigheden dat toelaten. 

 

ARTIKEL 28  

(SAO artikel 43) 

Staatsmonopolies 
Met betrekking tot staatsmonopolies van commerciële aard zorgt Servië er geleidelijk voor 
dat er drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst geen sprake meer is van 
discriminatie tussen onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en onderdanen van 
Servië ten aanzien van de omstandigheden waaronder goederen worden verworven en op de 
markt gebracht. 

 

ARTIKEL 29  

(SAO artikel 44) 

Oorsprongsregels 
Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, zijn de oorsprongsregels voor de toepassing van 
deze overeenkomst in protocol 3 vastgesteld. 

 

ARTIKEL 30  

(SAO artikel 45) 

Toegestane beperkingen 

Deze overeenkomst vormt geen beletsel voor verbodsbepalingen of beperkingen ten aanzien 
van invoer, uitvoer of doorvoer die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van 
de openbare zedelijkheid, de openbare orde en de openbare veiligheid, de gezondheid en het 
leven van personen, dieren of planten, de bescherming van het nationale artistieke, historische 
en archeologische erfgoed, of de bescherming van de intellectuele, industriële en commerciële 
eigendom, of regels betreffende goud en zilver. Dergelijke verboden of beperkingen mogen 
echter geen middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel 
tussen de partijen vormen. 
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ARTIKEL 31  

(SAO artikel 46) 

Niet-verlening van administratieve medewerking 
1. De partijen komen overeen dat administratieve samenwerking essentieel is voor de 

uitvoering van en controle op de preferentiële behandeling die op grond van deze titel 
wordt verleend en benadrukken zich te zullen inzetten om onregelmatigheden en 
fraude in douane- en aanverwante aangelegenheden te bestrijden.  

2. Wanneer een partij op basis van objectieve informatie tot de conclusie is gekomen dat 
geen administratieve medewerking is verleend en/of dat zich uit hoofde van deze titel 
onregelmatigheden of gevallen van fraude hebben voorgedaan, kan de betrokken partij 
de preferentiële regeling ten aanzien van de betrokken producten overeenkomstig dit 
artikel tijdelijk opschorten. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het niet verlenen van administratieve 
medewerking verstaan: 

a) het herhaaldelijk niet nakomen van de verplichtingen om de oorsprong van de 
betrokken producten te controleren; 

b) het herhaaldelijk weigeren de daaropvolgende controle van het bewijs van 
oorsprong uit te voeren en/of de resultaten daarvan mee te delen, of onnodige 
vertraging daarbij; 

c) het herhaaldelijk weigeren toestemming te verlenen om administratieve 
samenwerkingsmissies uit te voeren om de authenticiteit van documenten of de 
juistheid van informatie te controleren die van belang zijn voor de betrokken 
preferentiële regeling, of onnodige vertraging daarbij. 

 In het kader van dit artikel is onder andere sprake van onregelmatigheden of fraude 
wanneer de invoer van goederen snel stijgt, zonder dat daar een bevredigende 
verklaring voor is, wanneer die invoer het gebruikelijke niveau van de productie- en 
uitvoercapaciteit van de andere partij te boven gaat, en de stijging verband houdt met 
objectieve informatie betreffende onregelmatigheden of fraude. 

4. Voor een tijdelijke schorsing moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

a) de partij die op basis van objectieve informatie tot de conclusie is gekomen dat 
geen administratieve samenwerking is verleend en/of dat zich 
onregelmatigheden of gevallen van fraude hebben voorgedaan, moet het 
Interimcomité onverwijld kennis geven van haar conclusies, en deze 
kennisgeving vergezeld doen gaan van de objectieve informatie en in overleg 
treden met het Interimcomité, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare 
oplossing te vinden; 

b) wanneer de partijen in overleg zijn getreden in het kader van het hierboven 
beschreven Interimcomité en het niet binnen drie maanden na die kennisgeving 
eens zijn geworden over een aanvaardbare oplossing, kan de betrokken partij 
de preferentiële regeling voor de betrokken producten tijdelijk schorsen. Het 
Interimcomité wordt onverwijld in kennis gesteld van een tijdelijke schorsing; 

c) tijdelijke schorsingen op grond van dit artikel mogen alleen dienen ter 
bescherming van de financiële belangen van de betrokken partij. De 
schorsingen duren uiterlijk zes maanden, maar zij mogen wel worden verlengd. 
Tijdelijke schorsingen moeten onmiddellijk na goedkeuring ervan worden 
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gemeld aan het Interimcomité. Binnen het Interimcomité moet hierover 
periodiek overleg plaatsvinden, met name om tot beëindiging ervan te komen, 
zodra de omstandigheden die aanleiding gaven tot toepassing ervan, niet meer 
gelden. 

 Tegelijk met de kennisgeving aan het Interimcomité overeenkomstig lid 4, onder a), 
moet de betrokken partij in haar officiële publicatieblad een kennisgeving voor 
importeurs publiceren. De voor de importeurs bestemde kennisgeving moet voor het 
betrokken product aangeven dat op basis van objectieve informatie is geconcludeerd 
dat geen administratieve samenwerking is verleend en/of dat er sprake is van 
onregelmatigheden of fraude. 

 

ARTIKEL 32  

(SAO artikel 47) 
Indien de bevoegde autoriteiten de preferentiële uitvoerregeling niet op de juiste wijze hebben 
beheerd, en met name indien zij protocol 3 bij de overeenkomst niet juist hebben toegepast, 
mag de overeenkomstsluitende partij die te maken krijgt met eventuele consequenties in de 
vorm van invoerrechten, het Interimcomité verzoeken de mogelijkheden van de goedkeuring 
van passende maatregelen te onderzoeken om de situatie op te lossen. 

 

ARTIKEL 33  

(SAO artikel 48) 
De toepassing van deze overeenkomst laat de toepassing van de bepalingen van het 
Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden onverlet. 

 

TITEL III 

ANDERE MET DE HANDEL VERBAND HOUDENDE BEPALINGEN 

 

ARTIKEL 34  

(SAO artikel 61, lid 1) 

Transitoverkeer 

Definities (Protocol 4 van de SAO, artikel 3, onder a) en b)) 

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder: 

a) “communautair transitoverkeer”: de doorvoer van goederen over het grondgebied van 
Servië door een in de Gemeenschap gevestigde transporteur vanuit of naar een lidstaat 
van de Gemeenschap; 

b) “Servisch transitoverkeer”: de doorvoer van goederen over het grondgebied van de 
Gemeenschap, door een in Servië gevestigde transporteur, van Servië naar een derde 
land of van een derde land naar Servië. 
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Algemene bepalingen (Protocol 4 van de SAO, artikel 11, leden 2, 3 en 5) 
1. De partijen komen overeen met ingang van de datum waarop de overeenkomst in 

werking treedt, het communautaire transitoverkeer onbeperkt toegang te verlenen tot 
Servië en het Servische transitoverkeer onbeperkt toegang te verlenen tot de 
Gemeenschap. 

2. Indien als gevolg van de krachtens lid 1 verleende rechten het communautaire 
transitoverkeer over de weg in zodanige mate toeneemt dat daardoor ernstige schade 
wordt toegebracht of dreigt te worden toegebracht aan de wegeninfrastructuur en/of de 
doorstroming van het verkeer op de verbindingen bedoeld in het memorandum van 
overeenstemming voor de ontwikkeling van een fundamenteel netwerk voor 
transportinfrastructuur voor Zuidoost-Europa dat in juni 2004 door de ministers van de 
regio en de Europese Commissie werd ondertekend, en zich onder deze zelfde 
omstandigheden problemen voordoen op het grondgebied van de Gemeenschap in de 
nabijheid van de grenzen met Servië, wordt de kwestie voorgelegd aan het 
Interimcomité overeenkomstig artikel 45 van de overeenkomst. De partijen kunnen 
voorstellen doen voor uitzonderlijke tijdelijke, niet-discriminerende maatregelen die 
noodzakelijk zijn om deze schade te verminderen of te beperken. 

3. De partijen onthouden zich van alle eenzijdige maatregelen of handelingen die tot 
discriminatie tussen vervoerders of voertuigen uit de Gemeenschap en vervoerders of 
voertuigen uit Servië zouden kunnen leiden. Zij nemen alle dienstige maatregelen om 
het wegvervoer naar of in transito over het grondgebied van de andere 
overeenkomstsluitende partij te vergemakkelijken. 

Vereenvoudiging van formaliteiten (Protocol 4 bij de SAO, artikel 19, leden 1 en 3) 
1. De partijen komen overeen het goederenvervoer per spoor en over de weg, zowel 

bilateraal als in transito, te vereenvoudigen. 

2. De partijen komen overeen waar nodig verdere vereenvoudigingsmaatregelen aan te 
moedigen en hiertoe gezamenlijk actie te ondernemen. 

Uitvoering (Protocol 4 bij de SAO, artikel 21, lid 1, en lid 2, onder d)) 
De samenwerking tussen de partijen vindt plaats in het kader van een onder het Interimcomité 
ressorterend speciaal subcomité, dat overeenkomstig artikel 46 van de overeenkomst zal 
worden opgericht. Dit subcomité heeft met name tot taak het coördineren van de activiteiten 
op het gebied van controle, prognoses en ander statistisch werk betreffende het internationale 
vervoer, met name het transitoverkeer. 

 

ARTIKEL 35  

(SAO artikel 62) 
De partijen verbinden zich ertoe, overeenkomstig artikel VIII van het Internationaal Monetair 
Fonds, machtiging te verlenen tot alle betalingen en overboekingen in vrij convertibele valuta 
op de lopende rekening van de betalingsbalans tussen de Gemeenschap en Servië. 
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ARTIKEL 36  

(SAO artikel 69) 
1. De partijen spannen zich waar mogelijk in om het opleggen van beperkende 

maatregelen te vermijden, waaronder maatregelen met betrekking tot de invoer om 
met de betalingsbalans verband houdende redenen. Indien dergelijke maatregelen 
worden genomen, verstrekt de partij die ze heeft genomen de andere partij zo spoedig 
mogelijk een tijdschema voor de opheffing ervan. 

2. Indien zich met betrekking tot de betalingsbalans van één of meer lidstaten of van 
Servië ernstige moeilijkheden voordoen of hiervoor gevaar bestaat, kan de 
Gemeenschap of Servië in overeenstemming met de in de WTO-overeenkomst 
bepaalde voorwaarden beperkende maatregelen treffen, met inbegrip van maatregelen 
met betrekking tot de invoer, die van beperkte duur moeten zijn en niet verder mogen 
reiken dan wat noodzakelijk is om de situatie van de betalingsbalans te corrigeren. De 
andere partij wordt daarvan onmiddellijk in kennis gesteld. 

3. De beperkende maatregelen mogen geen betrekking hebben op overmakingen in 
verband met investeringen, met name de repatriëring van geïnvesteerde of 
geherinvesteerde bedragen en van daaruit voortvloeiende inkomsten van ongeacht 
welke aard. 

 

ARTIKEL 37  

(SAO artikel 71) 
De bepalingen van deze overeenkomst doen geen afbreuk aan toepassing door elke partij van 
alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de door haar getroffen maatregelen ten 
aanzien van toegang van derde landen tot haar markt worden ontdoken via de bepalingen van 
deze overeenkomst. 

 

ARTIKEL 38  

(SAO artikel 73) 

Bepalingen betreffende de concurrentie en andere economische aspecten 
1. Onverenigbaar met de goede werking van de overeenkomst zijn, voor zover de handel 

tussen de Gemeenschap en Servië daardoor ongunstig kan worden beïnvloed: 

i) alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van 
ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen 
die ertoe strekken of ten gevolg hebben dat de mededinging wordt verhinderd, 
beperkt of vervalst; 

ii) misbruik van een machtspositie door een of meer ondernemingen op het gehele 
grondgebied van de Gemeenschap of van Servië, of op een wezenlijk deel 
daarvan; 

iii) alle steunmaatregelen van de staten die de mededinging door begunstiging van 
bepaalde ondernemingen of bepaalde goederen vervalsen of dreigen te 
vervalsen. 

2. Alle handelwijzen die met dit artikel in strijd zijn, worden beoordeeld aan de hand van 
de criteria die voortvloeien uit de toepassing van de mededingingsregels die van 
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toepassing zijn in de Gemeenschap, inzonderheid de artikelen 81, 82, 86 en 87 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna: “het EG-Verdrag” te 
noemen) en de besluiten die ter interpretatie hiervan door de instellingen van de 
Gemeenschap zijn vastgesteld. 

3. De partijen zien erop toe dat een overheidsinstantie die onafhankelijk kan optreden, de 
nodige bevoegdheden krijgt voor de volledige toepassing van lid 1, onder i) en ii), ten 
aanzien van particuliere en overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan 
bijzondere rechten zijn verleend. 

4. Binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst stelt Servië 
een overheidsinstantie in die onafhankelijk kan optreden en die wordt voorzien van de 
bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de volledige toepassing van lid 1, onder iii). 
Deze instantie beschikt onder meer over de bevoegdheid toestemming te verlenen voor 
steunregelingen van de overheid, overeenkomstig lid 2, alsmede de bevoegdheid 
terugbetaling van onwettig verleende overheidssteun te vorderen. 

5. Elke partij draagt zorg voor transparantie ten aanzien van de overheidssteun, met name 
door de andere partij een jaarverslag of een gelijkwaardig rapport te doen toekomen, 
waarbij de methodologie en de presentatie worden gevolgd van het overzicht van de 
overheidssteun dat door de Gemeenschap wordt opgesteld. Op verzoek van een van de 
partijen verstrekt de andere partij informatie over bepaalde afzonderlijke 
steunmaatregelen van de overheid. 

6. Servië stelt een volledig overzicht op van de steunregelingen die vóór de oprichting van 
de instantie bedoeld in lid 4 zijn ingesteld, en past deze steunregelingen binnen vier jaar 
na de inwerkingtreding van deze overeenkomst aan volgens de in lid 2 bedoelde criteria. 

7. a) Voor de toepassing van lid 1, onder iii), komen de partijen overeen dat 
gedurende de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst alle door 
Servië toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met inachtneming van het feit dat 
Servië wordt beschouwd als een regio zoals bedoeld in artikel 87, lid 3, onder a), van 
het EG-Verdrag. 

 b) Binnen vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst verstrekt Servië 
de Europese Commissie de BBP-cijfers per hoofd van de bevolking, geharmoniseerd op 
NUTS II-niveau. De in lid 4 bedoelde instantie en de Europese Commissie zullen dan 
gezamenlijk evalueren welke regio’s van Servië voor overheidssteun in aanmerking 
komen, alsmede hoeveel de maximale steun voor die regio’s mag bedragen, teneinde op 
basis van de desbetreffende communautaire richtsnoeren het regionale steunoverzicht 
op te stellen. 

8. In protocol 4 worden de regels vastgesteld voor staatssteun in de staalindustrie in geval 
van steun voor herstructurering. Hierbij ligt de nadruk op het uitzonderlijke karakter van 
deze steun; de steun moet beperkt in tijd zijn en verband houden met 
capaciteitsverminderingen in het kader van haalbaarheidsprogramma’s. 

9. Met betrekking tot de producten vermeld in hoofdstuk II van titel II: 

a) is het bepaalde in lid 1, onder iii), niet van toepassing; 

b) dienen alle praktijken die in strijd zijn met lid 1, onder i), te worden beoordeeld 
aan de hand van de criteria die door de Gemeenschap zijn vastgesteld op grond 
van de artikelen 36 en 37 van het EG-Verdrag en specifieke communautaire 
instrumenten die op deze basis zijn vastgesteld. 
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10. Als een van de partijen van mening is dat een bepaalde praktijk onverenigbaar is met 
lid 1, kan zij, na overleg in het Interimcomité, of dertig werkdagen na het verzoek om 
dergelijk overleg, passende maatregelen nemen. 

Niets in dit artikel vormt een beletsel of een hindernis voor het nemen van 
antidumpingmaatregelen of compenserende maatregelen door de partijen 
overeenkomstig de desbetreffende artikelen van de GATT 1994 en de WTO-
overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen, of hun interne 
wetgeving op dit gebied. 

 

ARTIKEL 39  

(SAO artikel 74) 

Overheidsondernemingen 
Uiterlijk aan het einde van het derde jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst past 
Servië op overheidsondernemingen en ondernemingen waaraan bijzondere of uitsluitende 
rechten zijn toegekend, de beginselen van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap toe, en dan met name artikel 86. 

De bijzondere rechten van overheidsondernemingen tijdens de overgangsperiode omvatten 
niet de mogelijkheid tot instelling van kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke 
werking op de invoer in Servië van goederen van oorsprong uit de Gemeenschap. 

 

ARTIKEL 40  

(SAO artikel 75) 

Intellectuele, industriële en commerciële eigendom 
1. Overeenkomstig de bepalingen van dit artikel en bijlage VI bevestigen de partijen het 

belang dat zij hechten aan een adequate en efficiënte bescherming van intellectuele-, 
industriële- en commerciële-eigendomsrechten. 

2. Ten aanzien van de erkenning en bescherming van intellectuele, industriële en 
commerciële eigendom kennen de partijen vanaf de inwerkingtreding van deze 
overeenkomst aan elkaars ondernemingen en onderdanen een behandeling toe die niet 
minder gunstig is dan die welke zij op grond van bilaterale overeenkomsten aan derde 
landen toekennen. 

3. Servië treft de nodige maatregelen om te garanderen dat uiterlijk vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze overeenkomst de bescherming van de intellectuele-, 
industriële- en commerciële-eigendomsrechten op een niveau is dat overeenkomt met 
het niveau in de Gemeenschap, met inbegrip van effectieve middelen om deze rechten 
af te dwingen. 

4. Servië verbindt zich ertoe binnen bovengenoemde periode toe te treden tot de in 
bijlage VI bedoelde multilaterale overeenkomsten inzake intellectuele-, industriële- en 
commerciële-eigendomsrechten. Het Interimcomité kan besluiten Servië te verplichten 
toe te treden tot specifieke multilaterale overeenkomsten op dit terrein. 

5. Indien zich op het gebied van intellectuele, industriële en commerciële eigendom 
problemen voordoen die de handelsvoorwaarden ongunstig beïnvloeden, dan worden 
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zij, op verzoek van een der partijen, onverwijld aan het Interimcomité voorgelegd om 
tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. 

 

ARTIKEL 41  

(SAO artikel 99) 

Douane 
De samenwerking tussen de partijen op dit gebied is erop gericht de naleving te waarborgen 
van de op handelsgebied in te voeren bepalingen en het douanesysteem van Servië aan te 
passen aan dat van de Gemeenschap, teneinde zo de weg vrij te maken voor de in het kader 
van deze overeenkomst geplande liberaliseringsmaatregelen en de geleidelijke aanpassing van 
de Servische douanewetgeving aan het acquis. 

In het kader van de samenwerking wordt op passende wijze rekening gehouden met het 
communautair acquis op douanegebied. 

In protocol 5 worden de regels vastgesteld inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen 
partijen op het gebied van douane. 

 

TITEL IV 

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

 

ARTIKEL 42  

(SAO artikel 119) 
Er wordt een Interimcomité ingesteld, dat toezicht houdt op de toepassing en de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst. Het Interimcomité komt op passend niveau bijeen 
met regelmatige tussenpozen en wanneer de omstandigheden dat vereisen. Het behandelt alle 
belangrijke vraagstukken die zich in het kader van de overeenkomst voordoen, en alle andere, 
bilaterale of internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. 

 

ARTIKEL 43 

(SAO artikel 120) 
1. Het Interimcomité bestaat uit enerzijds leden van de Raad van de Europese Unie en 

leden van de Europese Commissie, en anderzijds leden van de regering van Servië. 

2. Het Interimcomité stelt zijn eigen reglement van orde vast. 

3. De leden van het Interimcomité mogen zich laten vertegenwoordigen overeenkomstig 
de daartoe in het reglement van orde vast te leggen voorwaarden. 

4. Het Interimcomité wordt beurtelings voorgezeten door een vertegenwoordiger van de 
Gemeenschap en een vertegenwoordiger van Servië, overeenkomstig de in het 
reglement van orde vast te leggen bepalingen. 

5. De Europese Investeringsbank neemt, voor aangelegenheden die onder haar 
bevoegdheid vallen, als waarnemer deel aan de werkzaamheden van het 
Interimcomité. 
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ARTIKEL 44  

(SAO artikel 121) 
Om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken, heeft het Interimcomité de 
bevoegdheid besluiten te nemen binnen de toepassingssfeer van deze overeenkomst voor de in 
de overeenkomst vermelde gevallen. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de 
nodige maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. Het Interimcomité mag ook passende 
aanbevelingen doen. Het stelt zijn besluiten en aanbevelingen vast in onderlinge 
overeenstemming tussen de partijen. 

 

ARTIKEL 45  

(SAO artikel 123) 
Het Interimcomité kan subcomités oprichten. 

 

ARTIKEL 46  

(SAO artikel 126) 
Binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst beijvert elk van beide partijen zich om 
ervoor te zorgen dat natuurlijke personen en rechtspersonen van de andere partij, zonder 
discriminatie ten opzichte van haar eigen onderdanen, toegang krijgen tot de terzake bevoegde 
gerechtelijke instanties en administratieve lichamen van de partijen, ter verdediging van hun 
individuele rechten en hun eigendomsrechten. 

 

ARTIKEL 47  

(SAO artikel 127) 
Niets in deze overeenkomst belet een partij maatregelen te nemen: 

a) die zij nodig acht om onthulling te beletten van informatie die tegen haar vitale 
veiligheidsbelangen indruist; 

b) die verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie of 
oorlogsmateriaal of met onderzoek, ontwikkeling of productie die absoluut vereist is 
voor defensiedoeleinden, mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de 
concurrentievoorwaarden voor producten die niet voor specifiek militaire doeleinden 
bestemd zijn; 

c) die zij van vitaal belang acht voor haar eigen veiligheid, in geval van ernstige 
binnenlandse onlusten die de openbare orde bedreigen, in tijden van oorlog of ernstige 
internationale spanningen die een oorlogsdreiging inhouden, of om verplichtingen na te 
komen die zij voor de bewaring van de vrede en de internationale veiligheid is 
aangegaan. 

 

ARTIKEL 48  

(SAO artikel 128) 
1. Op de door de overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd eventueel daarin 

neergelegde bijzondere bepalingen mogen: 
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a) de regelingen die Servië ten opzichte van de Gemeenschap toepast, geen 
aanleiding geven tot onderlinge discriminatie van de lidstaten, hun onderdanen 
of hun vennootschappen; 

b) de regelingen die de Gemeenschap ten opzichte van Servië toepast, geen 
aanleiding geven tot onderlinge discriminatie van Servische onderdanen of 
vennootschappen. 

2. Lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om de desbetreffende bepalingen 
van hun belastingwetgeving toe te passen op belastingplichtigen die niet in een 
identieke situatie verkeren ten aanzien van hun woonplaats. 

 

ARTIKEL 49  

(SAO artikel 129) 
1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die vereist zijn om aan 

hun verplichtingen krachtens de overeenkomst te voldoen. Zij verzekeren dat de in de 
overeenkomst beschreven doelstellingen worden bereikt. 

2. De partijen komen overeen op verzoek van elk van de partijen onmiddellijk overleg te 
plegen via passende kanalen om kwesties met betrekking tot de interpretatie of 
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en andere relevante aspecten van de 
betrekkingen tussen de partijen te bespreken. 

3. De partijen leggen geschillen die verband houden met de toepassing of de interpretatie 
van deze overeenkomst voor aan het Interimcomité. In dat geval geldt artikel 50, en 
eventueel protocol 6. 

Het Interimcomité kan een dergelijk geschil door middel van een bindend besluit 
beslechten. 

4. Indien een van de partijen van mening is dat de andere partij een verplichting die uit 
de overeenkomst voortvloeit niet is nagekomen, kan zij passende maatregelen treffen. 
Alvorens dit te doen, behalve in bijzonder dringende gevallen, verstrekt zij het 
Interimcomité alle terzake doende informatie die nodig is voor een grondig onderzoek 
van de situatie, om een voor de partijen aanvaardbare oplossing te vinden. 

Bij de keuze van de maatregelen moet voorrang worden gegeven aan maatregelen die 
het functioneren van de overeenkomst het minst verstoren. Deze maatregelen worden 
onmiddellijk ter kennis van het Interimcomité gebracht en op verzoek van de andere 
partij besproken in het Interimcomité of een ander op grond van artikel 46 opgericht 
orgaan. 

5. De leden 2, 3 en 4 hebben geen invloed op en gelden onverminderd de artikelen 17, 
25, 26, 27 en 31 en protocol 3 (Definitie van het begrip “producten van oorsprong” en 
regelingen voor administratieve samenwerking). 

 

ARTIKEL 50  

(SAO artikel 130) 
1. Wanneer tussen de partijen een meningsverschil ontstaat over de interpretatie of de 

tenuitvoerlegging van de overeenkomst, dient de ene partij bij de andere partij en bij 
het Interimcomité een formeel verzoek tot geschillenbeslechting in. 
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Wanneer een partij van mening is dat een maatregel van de andere partij of het niet-
optreden van de andere partij een inbreuk vormt op haar verplichtingen in het kader 
van deze overeenkomst, moet in het formele verzoek tot geschillenbeslechting worden 
vermeld waarom de eerste partij deze mening is toegedaan en dat zij maatregelen kan 
nemen zoals bedoeld in artikel 49, lid 4. 

2. De partijen streven ernaar geschillen op te lossen via overleg te goeder trouw binnen 
het Interimcomité en de andere in lid 3 beschreven organen, teneinde zo snel mogelijk 
tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. 

3. De partijen verstrekken het Interimcomité alle relevante informatie die nodig is voor 
een grondig onderzoek van de situatie. 

Zolang het geschil niet is beslecht, wordt het tijdens elke vergadering van het 
Interimcomité besproken, tenzij de in protocol 6 beschreven arbitrageprocedure is 
ingeleid. Een geschil wordt geacht beslecht te zijn wanneer het Interimcomité een 
bindend besluit heeft genomen zoals bedoeld in artikel 49, lid 3, of wanneer het heeft 
verklaard dat het geschil niet langer bestaat. 

In overleg tussen de partijen of op verzoek van een van de partijen kan een geschil ook 
worden besproken tijdens een vergadering van het Interimcomité of een ander relevant 
comité of orgaan dat is opgezet op grond van artikel 45. Overleg kan ook schriftelijk 
plaatsvinden. 

Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

4. Voor vraagstukken die onder protocol 6 vallen, kan een partij het geschil voor 
arbitrage voordragen overeenkomstig het protocol wanneer de partijen er niet in slagen 
binnen twee maanden na de inleiding van de in lid 1 bedoelde procedure voor 
geschillenbeslechting een oplossing te vinden. 

 

ARTIKEL 51  

(SAO artikel 131) 
Zolang onder deze overeenkomst geen gelijkwaardige rechten zijn verworven voor personen 
en ondernemers, doet de overeenkomst geen afbreuk aan de rechten die hun worden verleend 
bij bestaande overeenkomsten tussen een of meer lidstaten, enerzijds, en Servië, anderzijds. 

 

ARTIKEL 52  

(SAO artikel 17) 

Samenwerking met kandidaat-lidstaten van de Europese Unie 
1. Servië zou met elke kandidaat-lidstaat van de Europese Unie de samenwerking moeten 

versterken en een overeenkomst sluiten voor regionale samenwerking op elk van de 
onder deze overeenkomst vallende samenwerkingsterreinen. Een dergelijke 
overeenkomst moet de bilaterale betrekkingen tussen Servië en dat land geleidelijk 
afstemmen op het relevante onderdeel van de betrekkingen tussen de Gemeenschap en 
haar lidstaten en dat land. 

2. Servië moet onderhandelingen openen met Turkije, dat met de Gemeenschap een 
douane-unie tot stand heeft gebracht, om op een tot wederzijds voordeel strekkende 
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basis een overeenkomst te sluiten waarbij een vrijhandelszone tussen beide partijen 
wordt ingesteld overeenkomstig artikel XXIV van de GATT 1994. 

Deze onderhandelingen moeten zo snel mogelijk worden geopend om een dergelijke 
overeenkomst voor het einde van de in artikel 3, lid 1, genoemde overgangsperiode te 
kunnen sluiten. 

 

ARTIKEL 53  

(SAO artikel 132) 
De protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en de bijlagen I tot en met VI vormen een integrerend 
onderdeel van deze overeenkomst. 

 

ARTIKEL 54 
Deze overeenkomst is van toepassing tot de inwerkingtreding van de Stabilisatie- en 
associatieovereenkomst, die […] in […] is ondertekend. 

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst opzeggen door de andere partij van deze 
opzegging in kennis te stellen. De overeenkomst verstrijkt zes maanden na de datum van die 
kennisgeving. 

Elk van beide partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schorsen wanneer de 
andere partij een essentieel element van deze overeenkomst schendt. 

 

ARTIKEL 55 

 (SAO artikel 134) 
Voor de toepassing van deze overeenkomst worden onder “partijen” verstaan de 
Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds. 

 

ARTIKEL 56  

(SAO artikel 135) 
Deze overeenkomst is enerzijds van toepassing op het grondgebied waarop het EG-Verdrag 
wordt toegepast, onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden, en anderzijds op het 
grondgebied van Servië. 

De overeenkomst is niet van toepassing op Kosovo, dat momenteel onder internationaal 
bestuur staat overeenkomstig Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties van 10 juni 1999. Dit doet geen afbreuk aan de huidige status van Kosovo of de 
vaststelling van de definitieve status in het kader van de genoemde resolutie. 

 

ARTIKEL 57  

(SAO artikel 136) 
De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is de depositaris van deze 
overeenkomst. 
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ARTIKEL 58  

(SAO artikel 137) 
Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de 
Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de 
Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, 
de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal en de Servische taal, zijnde alle 
teksten gelijkelijk authentiek. 

 

ARTIKEL 59  

(SAO artikel 138) 
De overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. 

Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de datum 
waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de in de eerste alinea bedoelde 
procedures zijn voltooid. Indien de in lid 1 bedoelde procedures niet op een zodanig tijdstip 
zijn afgerond dat de overeenkomst op […] in werking kan treden, wordt de overeenkomst met 
ingang van die datum voorlopig toegepast. 
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LIJST VAN BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN 

BIJLAGEN 

– Bijlage I (artikel 6) - Tariefconcessies van Servië voor industrieproducten uit de 
Gemeenschap 

– Bijlage II (artikel 11) - Omschrijving van producten van de categorie “baby beef” 

– Bijlage III (artikel 11) - Tariefconcessies van Servië voor landbouwproducten uit de 
Gemeenschap 

– Bijlage IV (artikel 14) - Tariefconcessies van de Gemeenschap voor visserijproducten uit 
Servië 

– Bijlage V (artikel 15) - Tariefconcessies van Servië voor visserijproducten uit de 
Gemeenschap 

– Bijlage VI (artikel 40) - Intellectuele-, industriële- en commerciële- eigendomsrechten 

 

PROTOCOLLEN 

– Protocol 1 (artikel 10) – Handel in bewerkte landbouwproducten 

– Protocol 2 (artikel 13) – Wijn en gedistilleerde dranken 

– Protocol 3 (artikel 29) – Definitie van het begrip “producten van oorsprong” en regelingen 
voor administratieve samenwerking 

– Protocol 4 (artikel 38) – Staatssteun voor de ijzer- en staalindustrie 

– Protocol 5 (artikel 42) – Wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken 

– Protocol 6 (artikel 50) – Beslechting van geschillen  
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Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU – Servië 

BIJLAGE I a) 

Tariefconcessies van Servië voor industrieproducten uit de 
Gemeenschap 

zoals bedoeld in artikel 6 van de Interimovereenkomst 

De rechten worden als volgt verlaagd: 

a) bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verminderd 
tot 70% van het basisrecht; 

b) op 1 januari van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 40% van het basisrecht; 

c) op 1 januari van het tweede jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de resterende invoerrechten afgeschaft. 

GN-code Omschrijving 

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 klonteren 
tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen; zeewater: 

 - 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 toegevoegde 
zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de 
strooibaarheid te bevorderen: 

 - - ander: 

 - - - ander: 

2501 00 91 - - - - zout geschikt voor menselijke consumptie: 

ex 2501 00 91 - - - - - gejodeerd 

ex 2501 00 91 - - - - - niet gejodeerd, voor afwerking 

2501 00 99 - - - ander 

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 kantrecht behouwen dan 
wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, 
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 
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GN-code Omschrijving 

2517 Keistenen, grint, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de 
vervaardiging van beton, voor het verharden van wegen, als 
ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en 
vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben 
ondergaan; macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken 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: 

2521 00 00 Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging 
van kalk of van cement 

2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan 
calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825: 

2522 20 00 - gebluste kalk 

2522 30 00 - hydraulische kalk 

2523 Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien 
gekleurd 

2529 Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat: 

2529 10 00 - veldspaat 

2702 Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git 

2703 00 00 Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst 

2711 Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen: 

 - vloeibaar gemaakt: 

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 

 - - - ander: 

 - - - - voor andere doeleinden: 

2711 12 94 - - - - - met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 
99% 

2711 12 97 - - - - ander 
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GN-code Omschrijving 

2711 14 00 - - ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen 

2801 Fluor, chloor, broom en jood (jodium): 

2801 10 00 - chloor 

2802 00 00 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel 

2804 Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen: 

 - edelgassen: 

2804 21 00 - - argon 

2804 29 - - ander 

2804 30 00 - stikstof 

2804 40 00 - zuurstof 

2806 Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur: 

2806 10 00 - waterstofchloride (zoutzuur) 

2807 00 Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur) 

2808 00 00 Salpeterzuur; nitreerzuren 

2809 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; 
polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald: 

2809 10 00 - difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) 

2811 Andere anorganische zuren en andere anorganische 
zuurstofverbindingen van niet-metalen 

 - andere anorganische zuren: 

2811 19 - - ander: 

2811 19 10 - - - hydrogeenbromide (broomwaterstof) 

 - andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen: 

2811 21 00 - - kooldioxide 

2811 29 - - ander 

2812 Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen: 

2812 90 00 - - andere 

2814 Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia) 
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GN-code Omschrijving 

2816 Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, 
strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, 
bariumhydroxide en bariumperoxide: 

2816 10 00 - magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; 

2817 00 00 Zinkoxide; zinkperoxide 

2818 Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; 
aluminiumoxide; aluminiumhydroxide 

2818 30 00 - aluminiumhydroxide 

2820 Mangaanoxiden 

2825 Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; 
andere anorganische basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden 
van metalen: 

2825 50 00 - koperoxiden en -hydroxiden 

2825 80 00 - antimoonoxiden 

2826 Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe 
fluorzouten: 

2826 90 - - andere: 

2826 90 80 - - andere: 

ex 2826 90 80 - - - natriumfluorosilicaat en kaliumfluorosilicaat 

2827 Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en 
bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden: 

2827 10 00 - ammoniumchloride 

2827 20 00 - calciumchloride 

 - andere chloriden: 

2827 35 00 - - van nikkel 

2827 39 - - andere: 

2827 39 10 - - - van tin 

2827 39 20 - - - van ijzer 

2827 39 30 - - - van kobalt 

2827 39 85 - - - andere: 

ex 2827 39 85 - - - - van zink 
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 - chlorideoxiden en chloridehydroxiden: 

2827 41 00 - - van koper 

2827 49 - - andere 

2827 60 00 - jodiden en jodideoxiden 

2828 Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; 
hypobromieten: 

2828 90 00 - - andere 

2829 Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en 
perjodaten: 

 - chloraten: 

2829 19 00 - - andere 

2829 90 - - andere: 

2829 90 10 - - perchloraten 

2829 90 80 - - andere 

2830 Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald: 

2830 90 - andere: 

2830 90 11 - - calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden 

2830 90 85 - - andere: 

ex 2830 90 85 - - - andere dan zinksulfide of cadmiumsulfide 

2831 Dithionieten en sulfoxylaten: 

2831 90 00 - andere 

2832 Sulfieten; thiosulfaten: 

2832 10 00 - natriumsulfiden 

2832 20 00 - andere sulfiden 

2833 Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten): 

 - natriumsulfaten: 

2833 19 00 - - andere 

 - andere sulfaten: 

2833 21 00 - - van magnesium 
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2833 25 00 - - van koper 

2833 29 - - andere: 

2833 29 20 - - - van cadmium; van chroom; van zink 

2833 29 60 - - - van lood 

2833 29 90 - - - ander 

2833 30 00 - aluinen 

2833 40 00 - peroxosulfaten (persulfaten) 

2834 Nitrieten; nitraten: 

2834 10 00 - nitrieten 

 - nitraten: 

2834 29 - - andere 

2835 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; 
polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald: 

 - fosfaten: 

2835 22 00 - - van natriumdiwaterstoforthofosfaat en 
dinatriumwaterstoforthofosfaat 

2835 24 00 - - van kalium 

2835 25 - - calciumwaterstoforthofosfaat (“dicalciumfosfaat”) 

2835 26 - - andere calciumfosfaten 

2835 29 - - andere 

 - polyfosfaten: 

2835 31 00 - - natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat) 

2835 39 00 - - andere 

2836 Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); 
ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in 
handelskwaliteit 

2836 40 00 - kaliumcarbonaten 

2836 50 00 - calciumcarbonaat 

 - andere: 
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2836 99 - - andere: 

 - - - carbonaten: 

2836 99 17 - - - - andere: 

ex 2836 99 17 - - - - - ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit en andere 
ammoniumcarbonaten  

ex 2836 99 17 - - - - - loodcarbonaten 

2839 Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit: 

 - van natrium: 

2839 11 00 - - natriummetasilicaten 

2839 19 00 - - andere 

2841 Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren: 

 - manganieten, manganaten en permanganaten: 

2841 61 00 - - kaliumpermanganaat 

2841 69 00 - - andere 

2842 Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al 
dan niet chemisch welbepaald, daaronder begrepen), met 
uitzondering van aziden: 

2842 10 00 - dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al 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 
(telluriumzuren) 

2843 Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische 
verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; 
amalgamen van edele metalen 

2849 Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald: 

2849 90 - andere: 

2849 90 30 - - van wolfraam 

2852 00 00 Anorganische en organische kwikverbindingen, met uitzondering 
van amalgamen 
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2853 00 Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd 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 00 10 - gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk 
zuiver water  

2853 00 30 - vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); 
samengeperste lucht 

2903 Halogeenderivaten van koolwaterstoffen: 

 - verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen: 

2903 13 00 - - chloroform (trichloormethaan) 

2909 Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, 
alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet 
chemisch welbepaald), alsmede halogeen, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan: 

2909 50 - etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- 
en nitrosoderivaten daarvan: 

2909 50 90 - - andere 

2910 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een 
drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan: 

2910 90 00 - andere 

2912 Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; 
cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde: 

 - acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen: 

2912 11 00 - - methanal (formaldehyde) 

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide 
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

 - acrylzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride: 

2915 29 00 - - andere 

2917 Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, 
halogeniden, peroxiden en peroxyzuren; halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan: 
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2917 20 00 - meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of 
van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 
peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

2918 Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren; 
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

 - carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder 
andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, 
halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan: 

2918 14 00 - - citroenzuur 

2930 Organische zwavelverbindingen: 

2930 30 00 - - thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden 

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 afgemeten hoeveelheden 
(ook die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door 
de huid), dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

3004 90 - andere: 

 - - opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

3004 90 19 - - - andere 

3102 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen: 

3102 10 - ureum, ook indien in waterige oplossing 

 - ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van 
ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat: 

3102 29 00 - - andere 

3102 30 - ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing 

3102 40 - mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere 
niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen 

3102 90 00 - andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde 
mengsels daaronder begrepen 

3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de 
vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; 
andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten 
of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een 
brutogewicht van niet meer dan 10 kg 
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3105 20 minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende 
elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten 

3202 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; 
preparaten voor het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen 
bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien: 

3202 90 00 - andere 

3205 00 00 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, 
op basis van verflakken 

3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 
op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 3203, 3204 en 
3205; anorganische producten van de soort gebruikt als lichtgevende 
stoffen (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald: 

 - pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide: 

3206 19 00 - - andere 

3206 20 00 - pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 

 - andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten: 

3206 49 - - andere: 

3206 49 30 - - - pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen 

3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde 
natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig 
medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: 

3208 90 - andere: 

 - - oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: 

3208 90 13 - - - copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-
dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of meer 
gewichtspercenten 

3210 00 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort 
gebruikt voor het afwerken van leder (lederveren) 

3212 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), 
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 90 - andere: 
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 - - pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), 
gedispergeerd in een niet-waterig medium, als vloeistof of als pasta, 
van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; 

3212 90 31 - - - op basis van aluminiumpoeder 

3212 90 38 - - - andere 

3212 90 90 - - kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste 
preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren 
van metselwerk 

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: 

 - andere: 

3506 91 00 - - kleefmiddel op basis van polymeren van de posten 3901 tot en 
met 3913 of van rubber 

3601 00 00 Buskruit 

3602 00 00 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 

3603 00 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; 
elektrische ontstekingspatronen 

3605 00 00 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604 

3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; 
artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit 
hoofdstuk: 

3606 90 - andere: 

3606 90 10 - - ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm 

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk 
zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen: 

3802 10 00 - actieve kool 

3806 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en 
olie van colofonium; gesmolten harsen: 

3806 20 00 - zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van 
colofonium of van harszuren, andere dan zouten van 
colofoniumadditieproducten 
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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 

3810 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere 
hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- 
en laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en 
andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden 
of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes: 

3810 90 - andere: 

3810 90 90 - - andere 

3817 00 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, 
andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902: 

3817 00 50 - lineair alkylbenzeen 

3819 00 00 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische 
krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten 
aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten 

3820 00 00 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten 

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 begrepen: 

3824 30 00 - niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd 
met bindmiddelen van metaal 

3824 40 00 - bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor 
beton 

3824 50 - mortel en beton, niet vuurvast 

3824 90 - andere: 

3824 90 40 - anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen 
van vernissen of van dergelijke producten 

 - - andere: 

 - - - producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of 
chirurgische doeleinden: 

3824 90 61 - - - - tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, 
verkregen door de fermentatie van Streptomyces tenebrarius, al dan 
niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik bedoeld bij post 3004 
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3824 90 64 - - - - andere 

3901 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen: 

3901 10 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94: 

3901 10 90 - - ander 

3916 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 
meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van 
kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen 
andere bewerking hebben ondergaan: 

3916 20 - van polymeren van vinylchloride: 

3916 20 10 - - van poly(vinylchloride) 

3916 90 - van andere kunststof: 

3916 90 90 - - ander 

3917 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld 
verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof: 

3917 10 - kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof: 

3917 10 10 - - van geharde proteïne 

 - andere buizen en slangen: 

3917 31 00 - - flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 
27,6 MPa: 

ex 3917 31 00 - - - al dan niet voorzien van hulpstukken (fittings), niet bestemd 
voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

3917 32 - - andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met 
andere stoffen, zonder hulpstukken: 

 - - - andere: 

3917 32 91 - - - - kunstdarmen 

3917 40 00 - hulpstukken: 

ex 3917 40 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

3919 Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, 
van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen 

3920 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof 
zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze 
gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager: 
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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 vervaardiging van 
fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van 
gedrukte schakelingen 

 - - - - - andere: 

 - - - - - - niet bedrukt: 

3920 10 24 - - - - - - - stretchfoliën 

3920 10 26 - - - - - - - andere 

3920 10 27 - - - - - - bedrukt 

3920 10 28 - - - - 0,94 of meer 

3920 10 40 - - - andere 

 - - met een dikte van meer dan 0,125 mm: 

3920 10 89 - - - andere 

3920 20 - van polymeren van propyleen 

3920 30 00 - van polymeren van styreen 

 - van polymeren van vinylchloride: 

3920 43 - - bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers 

3920 49 - - andere 

 - van acrylpolymeren: 

3920 51 00 - - van poly(methylmethacrylaat) 

3920 59 - - andere 

 - van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van 
andere polyesters: 

3920 61 00 - - van polycarbonaten 
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3920 62 - - van poly(ethyleentereftalaat) 

3920 63 00 - - van onverzadigde polyesters 

3920 69 00 - - van andere polyesters 

 - van cellulose of van chemische derivaten daarvan: 

3920 71 - - van geregenereerde cellulose: 

3920 71 10 - - - vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een 
dikte van minder dan 0,75 mm: 

ex 3920 71 10 - - - - niet bestemd voor dialysator 

3920 71 90 - - - andere 

3920 73 - - van celluloseacetaat: 

3920 73 50 - - - vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een 
dikte van minder dan 0,75 mm: 

3920 73 90 - - - andere 

3920 79 - - van andere cellulosederivaten 

 - van andere kunststof: 

3920 92 00 - - van polyamiden 

3920 93 00 - - van aminoharsen 

3920 94 00 - - van fenolharsen 

3920 99 - - van andere kunststof: 

 - - - 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 55 - - - - 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 59 - - - - andere 

3920 99 90 - - - andere 

3921 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof: 
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3921 90 - andere 

4002 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire 
vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten 
bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in 
primaire vormen of in platen, vellen of strippen: 

 - latex van styreenbutadieenrubber (SBR), van 
styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR) 

4002 19 - - andere 

4005 Bereide rubber, niet gevulcaniseerd, in primaire vormen of in platen, 
vellen of strippen: 

 - andere: 

4005 99 00 - - andere 

4007 00 00 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber 

4008 Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde 
gevulkaniseerde rubber: 

 - van rubber met celstructuur: 

4008 11 00 - - platen, vellen en strippen 

4008 19 00 - - andere 

 - van rubber, andere dan met celstructuur: 

4008 29 00 - - andere: 

ex 4008 29 00 - - - andere dan op maat gesneden profielen voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde 
rubber: 

 - transportbanden: 

4010 11 00 - - uitsluitend met metaal versterkt 

4011 Nieuwe luchtbanden van rubber: 

4011 20 - van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens: 

4011 20 10 - - met een belastingsindex van niet meer dan 121: 

ex 4011 20 10 - - - met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

 - andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel: 
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4011 61 00 - - van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en 
bosbouw 

4011 62 00 - - van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en 
waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een 
velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4011 63 00 - - van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en 
waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een 
velgdiameter van meer dan 61 cm 

 - andere: 

4011 92 00 - - van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en 
bosbouw 

4011 93 00 - - van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en 
waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een 
velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4011 94 00 - - van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en 
waterbouw of voor industriële goederenbehandeling, met een 
velgdiameter van meer dan 61 cm 

4205 00 Andere werken van leder of van kunstleder: 

 - van de soort gebruikt in machines of mechanische toestellen of 
voor ander technisch gebruik: 

4205 00 11 - - drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden 

4205 00 19 - - andere 

4206 00 00 Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen 
of van pezen: 

ex 4206 00 00 - andere dan catgut 

4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook 
indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen:

 - ander: 

4411 94 - - met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm³: 

4411 94 10 - - - niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag: 

ex 4411 94 10 - - - - met een dichtheid van niet meer dan 0,35 g/cm³ 

4411 94 90 - - - ander: 

ex 4411 94 90 - - - - met een dichtheid van niet meer dan 0,35 g/cm³ 
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4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke 
wijze gelaagd hout: 

4412 10 00 - van bamboe 

 - ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen 
(andere dan van bamboe), met een dikte van niet meer dan 6 mm: 

4412 31 - - ander, met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout 
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk: 

4412 31 10 - - - van acajou d’Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, 
mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, 
palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola en white 
lauan 

 - 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 99 - - ander: 

4412 99 30 - - - met ten minste één laag spaanplaat 

4412 99 70 - - - ander 

4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen 

4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, 
van hout, duighout daaronder begrepen 

4419 00 Tafel- en keukengerei, van hout 

4420 Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor 
goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en 
andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, 
ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94 

4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen 
bedoeld bij post 4601; werken van luffa (loofah) 

 - van plantaardige stoffen: 

4602 11 00 - - van bamboe: 

ex 4602 11 00 - - - andere dan strohulzen voor flessen of mandenmakerswerk 
vervaardigd van vlechtstoffen 

4602 12 00 - - van rotting: 
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ex 4602 12 00 - - - andere dan strohulzen voor flessen of mandenmakerswerk 
vervaardigd van vlechtstoffen 

4602 19 - - ander: 

 - - - ander: 

4602 19 99 - - - - ander 

4602 90 00 - ander 

4802 Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, 
van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt 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: 

 - ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 
gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-mechanische 
weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa): 

4802 55 - - met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m², op 
rollen 

 - ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten 
van de totale vezelmassa uit langs mechanische of chemisch-
mechanische weg verkregen vezels bestaat: 

4802 61 - - op rollen 

4802 62 00 - - in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van een zijde 
niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer 
dan 297 mm bedraagt 

4802 69 00 - - 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: 

 - ander papier en karton, met een gewicht van 225 g/m² of meer: 

4804 59 - - 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: 
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4805 11 00 - - halfchemisch papier voor riffels 

4805 12 00 - - stropapier voor riffels 

4805 19 - - ander 

 - zogenaamde “testliner” (herwonnen vezels): 

4805 24 00 - - met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

4805 25 00 - - met een gewicht van meer dan 150 g/m² 

4805 30 - sulfietpakpapier 

 - ander: 

4805 91 00 - - met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

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, ongeacht het formaat: 

 - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven, 
bedrukt of voor andere grafische doeleinden, dat voor meer dan 10 
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische 
of chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat: 

4810 29 - - ander 

 - kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te 
worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 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 - - 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 meer dan 150 
g/m² 

4810 39 00 - - ander 

 - ander papier en karton: 

4810 92 - - multiplexpapier en -karton 

4810 99 - - ander 
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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 

4811 90 00 - ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van 
cellulosevezels 

4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk 
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, luiers, 
maandverbanden en tampons, 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: 

4818 10 - closetpapier: 

4818 10 10 - - met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m² 

4818 10 90 - - met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m² 

4818 40 - maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers en dergelijke 
hygiënische artikelen: 

 - - maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen: 

4818 40 19 - - - andere 

4818 50 00 - kleding en kledingtoebehoren 

4908 Decalcomanieën van alle soorten 

6501 00 00 Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand is 
aangevormd; alsmede schijfvormige “plateaus” en cilindervormige 
“manchons” (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor 
hoeden 

6502 00 00 Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zijn aangevormd, 
gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van 
stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, niet 
gegarneerd 

6504 00 00 Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit een stuk of 
vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof 
waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegarneerd 
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6505 Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of 
vervaardigd 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 

6506 Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd: 

6506 10 - veiligheidshoofddeksels: 

6506 10 80 - - van andere stoffen 

 - andere: 

6506 91 00 - - van rubber of van kunststof 

6506 99 - - van andere stoffen 

6507 00 00 Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, 
kleppen en stormbanden, voor hoofddeksels 

6601 Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s, tuinparasols en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen) 

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 

6703 00 00 Mensenhaar, gericht, verdund, gebleekt of op andere wijze bewerkt; 
wol en ander haar van dieren, alsmede andere textielstoffen, 
geprepareerd voor het maken van postiches of van dergelijke 
artikelen  

6704 Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en dergelijke 
artikelen van mensenhaar, van haar van dieren of van textielstoffen; 
werken van mensenhaar, elders genoemd noch elders onder 
begrepen 

6804 Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, 
om te malen, te vervezelen, te breken, te wetten, te polijsten, te 
slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, 
alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde 
natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, of van 
keramiek, ook indien met delen van andere stoffen: 

 - andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en 
handpolijststenen: 
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6804 22 - - van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of 
van keramiek 

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 

6807 Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld 
petroleumbitumen, koolteerpek) 

6808 00 00 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 

6809 Werken van gips of van gipspreparaten 

6811 Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke 

6812 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met 
asbest en magnesiumcarbonaat; werken van deze mengsels of van 
asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, 
schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij 
post 6811 of 6813: 

6812 80 - van crocidoliet: 

6812 80 10 - - bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met 
asbest en magnesiumcarbonaat: 

ex 6812 80 10 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

6812 80 90 - - andere: 

ex 6812 80 90 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere: 

6812 91 00 - - kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 

6812 92 00 - - asbestpapier, -karton en -vilt 

6812 93 00 - - asbestpakking in vellen of op rollen 

6812 99 - - ander: 

6812 99 10 - - - bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of 
met asbest en magnesiumcarbonaat: 

ex 6812 99 10 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

6812 99 90 - - - ander: 
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ex 6812 99 90 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

6813 Wrijvingsmateriaal (bij voorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, 
schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen 
en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere 
minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel 
of met andere stoffen: 

 - geen asbest bevattend: 

6813 89 00 - - ander: 

ex 6813 89 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

6814 Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of 
gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook indien op een drager 
van papier, van karton of van andere stoffen: 

6814 90 00 - ander 

6815 Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, 
werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), 
elders genoemd noch elders onder begrepen: 

6815 20 00 - werken van turf 

6902 Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische 
vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van 
diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden: 

6902 10 00 - bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 
gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 

ex 6902 10 00 - - blokken voor glasovens 

6902 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide 
(Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een mengsel of verbinding van 
deze producten: 

 - - andere: 

6902 20 99 - - - andere: 

ex 6902 20 99 - - - - blokken voor glasovens 

6903 Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, 
smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, 
pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van diatomeeënaarde of 
van dergelijke kiezelaarden: 

6903 10 00 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere 
koolstof of een mengsel van deze producten 
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7002 Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), 
in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt: 

7002 20 - staven 

 - buizen: 

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 

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 90 - ander glas: 

7004 90 70 - - tuindersglas 

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 90 - ander 

7009 Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels 
daaronder begrepen: 

 - ander: 

7009 91 00 - - niet omlijst 

7009 92 00 - - omlijst 

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 20 00 - stoppen, deksels en andere sluitingen 

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; multicellulair glas of 
schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in 
dergelijke vormen: 

7016 90 - ander 

7017 Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch 
gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen 
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7018 Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein 
glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; 
glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de 
blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan 
fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet 
meer dan 1 mm: 

7018 90 - andere: 

7018 90 10 - glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk 

7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bij 
voorbeeld garens, weefsels): 

 - lonten, rovings en garens, ook indien gesneden: 

7019 12 00 - - rovings 

7019 19 - - andere: 

7019 19 90 - - - van stapelvezels 

 - vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-
geweven producten: 

7019 32 00 - - vliezen: 

ex 7019 32 00 - - - met een breedte van niet meer dan 200 cm 

 - andere weefsels: 

7019 51 00 - - met een breedte van niet meer dan 30 cm 

7019 90 - andere 

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 

7102 Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet: 

7102 10 00 - niet gesorteerd 

 - andere diamant: 

7102 31 00 - - onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden 

7102 39 00 - - ander 
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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 vervoer 

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 20 00 - andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt 

7104 90 00 - andere 

7106 Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), 
onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm 

7107 00 00 Onedele metalen, geplateerd met zilver, onbewerkt of half bewerkt 

7108 Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, 
halfbewerkt of in poedervorm: 

 - niet-monetair goud: 

7108 11 00 - - poeder 

7108 13 - - in andere halfbewerkte vorm 

7108 20 00 - monetair goud 

7109 00 00 Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of half 
bewerkt 

7110 Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm 

7111 00 00 Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt 
of halfbewerkt 

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 metalen 

7115 Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met 
edele metalen 

7115 90 - andere 

7116 Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische 
of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen 

7117 Fancybijouterieën: 
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 - van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd: 

7117 11 00 - - manchetknopen en dergelijke knopen 

7117 19 - - andere: 

 - - - zonder delen van glas: 

7117 19 91 - - - - verguld, verzilverd of geplatineerd 

7118 Munten 

7213 Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal: 

 - 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 

7307 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld 
verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of 
van staal: 

 - gegoten: 

7307 11 - - van niet-smeedbaar gietijzer: 

7307 11 90 - - - ander 

7307 19 - - ander 

 - ander, van roestvrij staal: 

7307 21 00 - - flenzen 

7307 22 - - ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad: 

7307 22 90 - - - knie- en bochtstukken 

7307 23 - - hulpstukken, door stomplassen te bevestigen 

7307 29 - - andere 

 - andere: 

7307 91 00 - - flenzen 

7307 92 - - ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad: 

7307 92 90 - - - knie- en bochtstukken 
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7307 93 - - hulpstukken, door stomplassen te bevestigen: 

 - - - met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 
609,6 mm: 

7307 93 11 - - - - knie- en bochtstukken 

7307 93 19 - - - - andere 

 - - - met een grootste uitwendige diameter van meer dan 609,6 mm 

7307 93 91 - - - - knie- en bochtstukken 

7307 99 - - andere 

7308 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld 
bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, 
pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede 
kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van 
ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken 
bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, 
van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in 
constructiewerken: 

7308 30 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor 
deuren 

7308 90 - andere: 

7308 90 10 - - waterkeringen, sluisdeuren, laad- en lossteigers, vaste 
droogdokken en andere waterbouwkundige constructiewerken 

 - - andere: 

 - - - geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen: 

7308 90 59 - - - - andere 

7309 00 Reservoirs, voeders, kuipen 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 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: 

 - voor vloeistoffen: 

7309 00 30 - - inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende 
bekleding 
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 - - andere, met een capaciteit: 

7309 00 51 - - - van meer dan 100 000 l 

7309 00 59 - - - van minder dan 100 000 l 

7309 00 90 - voor vaste stoffen 

7314 Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas 
en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen 
door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal: 

 - ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk: 

7314 41 - - verzinkt: 

7314 41 90 - - - ander 

7315 Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal: 

 - scharnierende kettingen en delen daarvan: 

7315 11 - - rolkettingen: 

7315 11 90 - - - andere 

7315 12 00 - - andere kettingen 

7315 19 00 - - delen 

7315 20 00 - sneeuwkettingen 

 - andere kettingen: 

7315 82 - - andere kettingen, met gelaste schakels: 

7315 82 10 - - - vervaardigd uit materiaal waarvan de grootste afmeting der 
dwarsdoorsnede niet meer dan 16 mm bedraagt 

7315 89 00 - - andere 

7315 90 00 - andere delen 

7403 Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw: 

 - geraffineerd koper: 

7403 12 00 - - wire-bars 

7403 13 00 - - billets 

7403 19 00 - - andere 
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 - koperlegeringen: 

7403 22 00 - - koper-tinlegeringen (brons) 

7403 29 00 - - andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen bedoeld 
bij post 7405) 

7405 00 00 Toeslaglegeringen van koper 

7408 Koperdraad: 

 - van geraffineerd koper: 

7408 11 00 - - waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm overtreft

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 12 00 - - van koperlegeringen 

7413 00 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet geïsoleerd 
voor het geleiden van elektriciteit 

7413 00 20 - van geraffineerd koper: 

ex 7413 00 20 - - al dan niet voorzien van hulpstukken (fittings), niet bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7413 00 80 - van koperlegeringen: 

ex 7413 00 80 - - al dan niet voorzien van hulpstukken (fittings), niet bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7415 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen (andere dan 
die van post 8305) en dergelijke artikelen, van koper of met schacht 
van ijzer of van staal en een koperen kop; schroeven, bouten, 
moeren, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, 
splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, 
sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder 
begrepen) en dergelijke artikelen, van koper 

7418 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, 
alsmede delen daarvan, van koper; sponsen, schuurlappen, 
schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het 
polijsten of voor dergelijke doeleinden, van koper; sanitaire 
artikelen, alsmede delen daarvan, van koper: 
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 - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; 
sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor 
het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden: 

7418 11 00 - - sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen 
voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 

7418 19 - - andere 

7419 Andere werken van koper: 

7419 10 00 - kettingen en delen daarvan 

 - andere: 

7419 91 00 - - gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed doch niet verder bewerkt

7419 99 - - andere: 

7419 99 10 - - - metaaldoek (eindloos metaaldoek daaronder begrepen) en 
metaalgaas waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 
meer bedraagt dan 6 mm; plaatgaas 

7419 99 30 - - - springveren 

7607 Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van 
karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet 
meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend): 

 - niet op een drager: 

7607 11 - - enkel gewalst 

7607 19 - - ander: 

7607 19 10 - - - met een dikte van minder dan 0,021 mm 

 - - - met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm: 

7607 19 99 - - - - ander 

7607 20 - op een drager: 

7607 20 10 - - met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van 
minder dan 0,021 mm 

 - - met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van 
0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm: 

7607 20 99 - - - ander 
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7610 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld 
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 bedoeld bij post 9406; 
platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, 
gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken: 

7610 90 - andere: 

7610 90 90 - - andere 

8202 Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande 
zaagbladen daaronder begrepen): 

8202 20 00 - bladen voor lintzagen 

 - bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen): 

8202 31 00 - - met werkzaam deel van staal 

8202 39 00 - - andere, delen daaronder begrepen 

 - andere zaagbladen: 

8202 91 00 - - rechte zaagbladen voor metaalbewerking 

8202 99 - - andere: 

 - - - met werkzaam deel van staal: 

8202 99 19 - - - - voor bewerking van andere stoffen 

8203 Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten, 
metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke), pijpsnijders, 
boutenscharen, holpijpen en dergelijk handgereedschap: 

8203 10 00 - vijlen, raspen en dergelijk gereedschap 

8203 20 - tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en dergelijk 
gereedschap: 

8203 20 90 - - andere 

8203 30 00 - metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en 
dergelijk gereedschap 

8203 40 00 - pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap 

8204 Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleutels en 
inbussleutels daaronder begrepen; uitwisselbare doppen van 
dopsleutels, ook indien met handvat 
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8207 Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch 
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld 
voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, 
ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder 
begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen 
voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren: 

8207 20 - trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het 
bewerken van metalen: 

8207 20 90 - - met werkzaam deel van staal of van ander materiaal 

8210 00 00 Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een gewicht 
van 10 kg of minder, die gebezigd worden bij het bereiden, 
opmaken, enz., van voedingsmiddelen en van dranken 

8301 Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel van een 
sleutel, een letter- of cijfercombinatie of langs elektrische weg 
geopend en gesloten worden, van onedel metaal; van een slot 
voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel metaal; sleutels 
voor bedoelde sloten, van onedel metaal: 

8301 20 00 - sloten van de soort gebruikt voor automobielen 

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 artikelen, van onedel metaal; 
zwenkwielen met montuur van onedel metaal; automatische 
deursluiters en deurdrangers van onedel metaal: 

8302 10 00 - scharnieren en andere hengsels 

ex 8302 10 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8302 20 00 - zwenkwielen: 

ex 8302 20 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen: 

8302 42 00 - - andere, voor meubelen: 

ex 8302 42 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8302 49 00 - - andere: 

ex 8302 49 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8302 50 00 - hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke 
artikelen 
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8302 60 00 - automatische deursluiters en deurdrangers: 

ex 8302 60 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8303 00 Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, 
geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van onedel metaal: 

8303 00 10 - brandkasten 

8303 00 90 - geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen 

8305 Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en 
dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, clips, ruitertjes en 
dergelijke kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hechtnieten in 
strippen (bijvoorbeeld voor kantoorgebruik, voor gebruik door 
stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal: 

8305 10 00 - mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en 
dergelijke 

8306 Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, andere dan 
elektrische, van onedel metaal; beeldjes en andere 
versieringsvoorwerpen, van onedel metaal; lijsten van onedel 
metaal, voor foto’s, prenten en dergelijke; spiegels van onedel 
metaal: 

 - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen: 

8306 29 - - andere 

8306 30 00 - lijsten voor foto’s, prenten en dergelijke; spiegels 

8307 Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien voorzien 
van hulpstukken (fittings): 

8307 90 00 - van andere onedele metalen 

8308 Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en 
dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor kleding, voor schoeisel, 
voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde 
goederen en uitrustingen; holle en gespleten klinknagels, van onedel 
metaal; kralen en pailletten, van onedel metaal: 

8309 Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daaronder 
begrepen), flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, 
plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor 
verpakkingen, van onedel metaal: 

8309 90 - andere: 

8309 90 10 - - flessencapsules van lood; flessencapsules, van aluminium, met 
een diameter van meer dan 21 mm 
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8309 90 90 - - andere: 

ex 8309 90 90 - - - andere dan aluminium deksels bestemd voor voedselblikken of 
drankblikken 

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 

8311 Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artikelen, 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 (schooperen): 

8311 30 00 - beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen met de 
steekvlam, van onedel metaal 

8415 Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten 
ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en 
elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid 
van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet 
afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen: 

8415 10 - van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit 
een enkele eenheid bestaat of van het type “split-systeem” (systemen 
met afzonderlijke elementen): 

8415 10 90 - - van het type “split-systeem” (systemen met afzonderlijke 
elementen) 

 - andere: 

8415 82 00 - - andere, met koeleenheid: 

ex 8415 82 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8415 83 00 - - zonder koeleenheid: 

ex 8415 83 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8415 90 00 -delen: 

ex 8415 90 00 - - andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415 81, 
8415 82 of 8415 83, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen 
voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; 
warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij 
post 8415: 

8418 10 - koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren: 
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8418 10 20 - - met een capaciteit van meer dan 340 l: 

ex 8418 10 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 10 80 - - andere: 

ex 8418 10 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - delen: 

8418 99 - - andere 

8419 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit 
(met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 
8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij 
temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, 
roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, 
drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan 
toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers 
(doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen 
(voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch: 

 - droogtoestellen: 

8419 32 00 - - voor hout, papierstof, papier of karton 

8419 40 00 - distilleertoestellen en rectificeertoestellen 

8419 50 00 - warmtewisselaars: 

ex 8419 50 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere toestellen, apparaten en inrichtingen: 

8419 89 - - andere: 

8419 89 10 - - - koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, 
waarbij de warmte-uitwisseling niet plaatsvindt via een 
scheidingswand 

8419 89 98 - - - andere 

8421 centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; delen van 
toestellen en apparaten voor het filtreren of zuiveren van 
vloeistoffen en gassen: 

 - delen: 

8421 91 00 - - van centrifuges, met inbegrip van centrifugaaldrogers: 
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ex 8421 91 00 - - - andere dan delen van apparaten bedoeld bij onderverdeling 8421 
19 94 en andere dan delen van centrifuges voor het aanbrengen van 
een lichtgevoelige laag op bladen of platen voor elementen met 
vloeibare kristallen (LCD) bedoeld bij onderverdeling 8421 19 99 

8421 99 00 - - andere 

8424 Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het 
spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; 
blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke 
toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke 
straaltoestellen: 

8424 30 - zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke 
straaltoestellen: 

 - andere toestellen: 

8424 81 - - voor de land- of tuinbouw 

8425 Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en 
vijzels: 

 - takels: 

8425 19 - - andere: 

8425 19 20 - - - met de hand bediende kettingtakels: 

ex 8425 19 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8425 19 80 - - - andere: 

ex 8425 19 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8426 Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; 
hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan: 

 - loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en 
portaalwagens: 

8426 11 00 - - loopkranen 

8426 20 00 - torenkranen 

8427 Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of 
hanteerinrichting: 

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 begrepen: 



 

NL 66   NL 

GN-code Omschrijving 

8428 10 20 - - elektrisch bediend: 

ex 8428 10 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8428 10 80 - - andere: 

ex 8428 10 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8430 Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, 
schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of 
ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; 
sneeuwploegen en sneeuwblazers: 

 - andere machines voor het boren: 

8430 49 00 - - andere 

8430 50 00 - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht 

8450 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting: 

8450 20 00 - machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog 
wasgoed 

8450 90 00 - delen 

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 waarmede bewerkingen van verschillende aard zonder 
tussentijdse gereedschapswisseling kunnen worden uitgevoerd 

 - andere: 

8465 91 - - zaagmachines 

8465 92 00 - - schaafmachines, freesmachines en profileermachines 

8465 93 00 - - schuur-, slijp- en polijstmachines 

8465 94 00 - - machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten 

8465 95 00 - - boormachines en uitsteekmachines 

8465 96 00 - - splijt-, afsnij- en schilmachines 

8465 99 - - andere: 

8465 99 90 - - - andere 
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8470 Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan, het 
reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; 
boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van 
kaartjes en dergelijke machines, met rekenmechanisme; kasregisters:

8470 50 00 - kasregisters 

8474 Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, 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); machines 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 pastavorm; machines voor het maken van 
gietvormen van zand 

8474 20 - 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 90 - delen 

8476 Verkoopautomaten (bij voorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, 
voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder 
begrepen: 

 - verkoopautomaten voor dranken: 

8476 21 00 - - voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het 
koelen 

8476 90 00 - delen 

8479 Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet 
genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk: 

8479 50 00 - industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen 

8480 Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen 
voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen 
(andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor 
glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof: 

8480 30 - modellen voor gietvormen: 

8480 30 90 - - andere 

8480 60 - vormen voor minerale stoffen 
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 - vormen voor rubber of voor kunststof: 

8480 71 00 - - voor het spuitgieten of het persgieten 

8480 79 00 - - andere 

8481 Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch 
werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, 
voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen: 

8481 10 - reduceerventielen: 

8481 20 - kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging: 

8481 30 - terugslagkleppen: 

8481 40 - overloopkleppen en veiligheidskleppen: 

8481 80 - andere toestellen: 

 - - andere: 

 - - - regelafsluiters: 

8481 80 51 - - - - temperatuurregelaars 

 - - - andere: 

8481 80 81 - - - - kogelafsluiters en plugkranen 

8482 Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers: 

8482 30 00 - tonlagers 

8482 50 00 - andere cilinderlagers 

8483 Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en 
krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en 
wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en 
andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of 
anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder 
begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder 
begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke 
koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen): 

8483 10 - drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en 
krukken: 

8483 10 95 - - andere: 

ex 8483 10 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8483 20 - kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke 
lagers: 

8483 20 90 - - andere 

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: 

ex 8483 30 32 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 30 38 - - - andere: 

ex 8483 30 38 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 - getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan enkele 
tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; 
kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere 
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of 
anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder 
begrepen): 

 - - getande overbrengingen andere dan wrijvingswielen: 

8483 40 21 - - - conische of cilindrisch-conische: 

ex 8483 40 21 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 23 - - - conische of cilindrisch-conische: 

ex 8483 40 23 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 25 - - - wormwieloverbrengingen: 

ex 8483 40 25 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 29 - - - andere: 

ex 8483 40 29 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het 
opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid: 

8483 40 51 - - - versnellingsbakken: 

ex 8483 40 51 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 59 - - - andere: 

ex 8483 40 59 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 50 - vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen): 
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8483 50 20 - - van gietijzer of van gegoten staal: 

ex 8483 50 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 50 80 - - andere: 

ex 8483 50 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 90 - afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire 
overbrengingsorganen; delen: 

 - - andere: 

8483 90 81 - - - van gietijzer of van gegoten staal: 

ex 8483 90 81 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 90 89 - - - andere: 

ex 8483 90 89 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8484 Metalloplastische pakkingen; stellen of assortimenten van 
pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende 
samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke 
bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen: 

8484 90 00 - andere: 

ex 8484 90 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld 
gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen: 

8504 40 - statische omvormers: 

8504 40 30 - - van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, 
automatische gegevensverwerkende machines en eenheden 
daarvoor: 

ex 8504 40 30 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8505 Elektromagneten; permanente magneten en artikelen bestemd om na 
magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt; 
magnetische en elektromagnetische opspanplaten en 
werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwissels en 
remmen; lastmagneten: 

8505 90 - andere, delen daaronder begrepen: 

8505 90 10 - - elektromagneten 

8510 Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde 
elektromotor: 
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8510 10 00 - scheerapparaten 

8510 20 00 - tondeuses 

8510 30 00 - epileerapparaten 

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 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 
motorvoertuigen 

8512 90 - delen 

8513 Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energiebron te 
werken (bij voorbeeld met elementen of batterijen, met 
accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan die bedoeld 
bij post 8512 

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, verwarmingsapparaten voor 
friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische 
strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk 
gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) andere 
dan die bedoeld bij post 8545: 

8516 29 - elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor 
bodemverwarming of voor dergelijk gebruik: 

8516 29 10 - - andere: 

8517 Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor 
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; 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 uitgestrekt netwerk), andere dan die 
bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528: 

 - telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor 
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken: 
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8517 11 00 - - lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn 

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 draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of 
een uitgestrekt netwerk): 

8517 61 00 - - basisstations 

8517 62 00 - - toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren 
van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten 
en toestellen voor het routen daaronder begrepen 

8517 70 - delen: 

 - - antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan 
kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze 
artikelen te worden gebruikt: 

8517 70 11 - - - antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie: 

ex 8517 70 11 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8521 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met 
ingebouwde videotuner: 

8521 10 - werkend met magneetbanden: 

8521 10 95 - - andere: 

ex 8521 10 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8523 Platen, banden, niet-vluchtige 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, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van 
platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij 
hoofdstuk 37: 

 - magnetische dragers: 

8523 21 00 - - kaarten voorzien van een magnetische strip 

8523 29 - - andere: 

 - - - magneetbanden; magneetschijven: 

 - - - - andere: 
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8523 29 33 - - - - - voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, 
geluid en beeld, opgenomen op een machinaal leesbare binaire 
wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker 
interactiviteit te bieden door middel van een automatische 
gegevensverwerkende machine: 

ex 8523 29 33 - - - - - - met een breedte van meer dan 6,5 mm 

8523 29 39 - - - - - andere: 

ex 8523 29 39 - - - - - - met een breedte van meer dan 6,5 mm 

8523 40 - optische dragers: 

 - - andere: 

 - - - platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal: 

8523 40 25 - - - - voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of 
beeldopnamen 

 - - - - voor het weergeven van geluid alleen: 

8523 40 39 - - - - - met een diameter van meer dan 6,5 cm 

 - - - - andere: 

 - - - - - andere: 

8523 40 51 - - - - - - “digital versatile discs (dvd)” 

8523 40 59 - - - - - - andere 

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 fotocamera’s en 
videocameraopnametoestellen: 

8525 60 00 - zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel 

8525 80 - televisiecamera’s, digitale fotocamera’s en 
videocameraopnametoestellen: 

 - - televisiecamera’s: 

8525 80 19 - - - andere 

8525 80 30 - - digitale fototoestellen 

 - - videocameraopnametoestellen: 



 

NL 74   NL 

GN-code Omschrijving 

8525 80 99 - - - andere 

8531 Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bij 
voorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen 
diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten 8512 en 
8530: 

8531 10 - alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke 
toestellen: 

8531 10 30 - - van de soort gebruikt voor gebouwen 

8531 10 95 - - andere: 

ex 8531 10 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8531 90 - delen: 

8531 90 85 - - andere 

8536 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, 
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische 
stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, 
contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders, 
aansluitdozen, -stukken en -kasten), voor een spanning van niet meer 
dan 1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, 
optischevezelbundels of optischevezelkabels: 

8536 90 - andere toestellen: 

8536 90 10 - - aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels 

8543 Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, 
niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit 
hoofdstuk: 

8543 70 - andere machines, apparaten en toestellen: 

8543 70 30 - - antenneversterkers 

 - - zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur: 

 - - - voor fluorescentiebuizen voor ultraviolet-A stralen: 

8543 70 55 - - - - andere 

8543 70 90 - - andere 
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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; optische vezelkabel bestaande uit 
individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders 
bevattend of voorzien van verbindingsstukken: 

 - 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: 

ex 8544 42 10 - - - - voor spanningen van niet meer dan 80 V 

8544 49 - - andere: 

8544 49 20 - - - van de soort gebruikt voor telecommunicatie, voor spanningen 
van niet meer dan 80 V 

8703 Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen 
voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), 
motorvoertuigen van het type “station-wagon” of “break” en 
racewagens daaronder begrepen: 

8703 10 - voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op 
sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer van personen op 
golfvelden en dergelijke voertuigen 

8703 90 - andere 

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 90 - - andere 

8709 Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een 
hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op 
haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen 
over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken 
van perronwagentjes; delen daarvan 

8711 Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; 
zijspanwagens: 

8711 20 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud 
van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm³ 

8711 30 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud 
van meer dan 250 doch niet meer dan 500 cm³ 
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8711 40 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud 
van meer dan 500 doch niet meer dan 800 cm³ 

8716 Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen 
beweegkracht; delen daarvan: 

 - andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer: 

8716 39 - - andere: 

 - - - andere: 

 - - - - nieuwe: 

 - - - - - andere: 

8716 39 59 - - - - - - andere 

8901 Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken 
en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van 
goederen: 

8901 90 - andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen 
die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van 
goederen: 

 - - andere: 

8901 90 91 - - - zonder mechanische voortbeweging 

8901 90 99 - - - met mechanische voortbeweging 

8903 Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano’s: 

 - andere: 

8903 99 - - andere: 

8903 99 10 - - - met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 

 - - - andere: 

8903 99 99 - - - - met een lengte van meer dan 7,5 m 

9001 Optische vezels en optische vezelbundels; optische vezelkabels, 
andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van 
polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), 
prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof 
waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van 
niet-optisch bewerkt glas: 
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9001 10 - optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels: 

9001 10 90 - - andere 

9003 Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen 
daarvan: 

 - monturen: 

9003 11 00 - - van kunststof 

9003 19 - - van andere stoffen: 

9003 19 30 - - - van onedele metalen 

9003 19 90 - - - van andere stoffen 

9028 Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen 
of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen: 

9028 90 - delen en toebehoren: 

9028 90 90 - - andere 

9107 00 00 Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme 
op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met 
synchroonmotor 

9401 Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij 
post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, 
alsmede delen daarvan: 

9401 10 00 - zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen: 

ex 9401 10 00 - andere dan niet met leder overtrokken, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

9405 Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder 
begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder 
begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke 
artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders 
genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan: 

9405 60 - lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen: 

9405 60 80 - - van andere stoffen: 

ex 9405 60 80 - - - andere dan van onedele metalen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - delen: 

9405 99 00 - - andere: 
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ex 9405 99 00 - - - andere dan delen van de goederen bedoeld bij de 
onderverdelingen 9405 10 en 9405 60, van onedel metaal, bestemd 
voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

9406 00 Geprefabriceerde bouwwerken: 

 - andere: 

 - - van ijzer of van staal: 

9406 00 31 - - - serres 

9506 Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek, 
voor atletiek, voor andere sporten (tafeltennis daaronder begrepen) 
of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk; zwembaden en speelbadjes: 

 - sneeuwski’s en ander materieel voor de sneeuwskisport: 

9506 11 - - ski’s 

9506 12 00 - - skibindingen 

9506 19 00 - - andere 

 - waterski’s, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de 
watersport: 

9506 21 00 - - zeilplanken 

9506 29 00 - - andere 

 - golfstokken en ander materieel voor het golfspel: 

9506 31 00 - - complete golfstokken 

9506 32 00 - - ballen 

9506 39 - - andere 

9506 40 - artikelen en materieel voor tafeltennis 

 - tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien niet 
bespannen: 

9506 51 00 - - tennisrackets, ook indien niet bespannen 

9506 59 00 - - andere 

 - ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen: 

9506 61 00 - - tennisballen 
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9506 62 - - opblaasbare ballen: 

9506 62 10 - - - van leder 

9506 69 - - andere 

9506 70 - ijsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke 
schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen: 

9506 70 10 - - ijsschaatsen 

9506 70 90 - - delen en toebehoren 

 - andere: 

9506 91 - - artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek of 
voor atletiek 

9506 99 - - andere 

9507 Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; 
schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld 
bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdheden: 

9507 30 00 - hengelmolens 

9606 Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen 
of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm 

9507 Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; 
schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld 
bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdheden: 

9507 20 - vishaken, ook indien gemonteerd 
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Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU – Servië 

BIJLAGE I b) 

Tariefconcessies van Servië voor industrieproducten uit de 
Gemeenschap 

zoals bedoeld in artikel 6 van de Interimovereenkomst 

De rechten worden als volgt verlaagd: 

a) bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verminderd 
tot 80% van het basisrecht; 

b) op 1 januari van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 60% van het basisrecht; 

c) op 1 januari van het tweede jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 40% van het basisrecht; 

d) op 1 januari van het derde jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 20% van het basisrecht; 

e) op 1 januari van het vierde jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de resterende invoerrechten afgeschaft. 

GN-code Omschrijving 

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide 
anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

 - azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride: 

2915 21 00 - - azijnzuur 

2930 Organische zwavelverbindingen: 

2930 90 - andere: 

2930 90 85 - - andere: 

ex 2930 90 85 - - - dithiocarbonaten (xanthaten) 

3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde 
natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig 
medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: 

3208 20 - op basis van acryl- of vinylpolymeren 

3208 90 - andere: 
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 - - oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk: 

3208 90 11 - - - polyurethaan vervaardigd van 2,2’-(tert-butylimino)diethanol en 
4,4’-methyleendicyclohexydiisocyanaat, opgelost in N,N-
dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 48 of meer 
gewichtspercenten 

3208 90 19 - - - andere: 

ex 3208 90 19 - - - - andere dan: 
- vernis voor elektrische isolatie op basis van de volgende 
polyurethanen (PU): 2,2’-(tert-butylimino)diethanol en 4,4’-
methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-
dimethylaceetamide, met een gehalte aan vaste stoffen van 20 of 
meer doch niet meer dan 36 gewichtspercenten; 
- vernis voor elektrische isolatie op basis van de volgende 
polyesterimiden (PEI): copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, 
opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan vaste 
stoffen van 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten; 
- vernis voor elektrische isolatie op basis van de volgende 
polyamidimiden (PAI): anhydride van trimethyldiisocyaanzuur, 
opgelost in N-methylpyralidon, met een gehalte aan vaste stoffen 
van 25 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten 

 - - andere: 

3208 90 91 - - - op basis van synthetische polymeren 

3208 90 99 - - - op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren 

3209 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde 
natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig 
medium 

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 pedicure: 

 - andere: 

3304 99 00 - - andere 

3305 Haarverzorgingsmiddelen: 

3305 10 00 - shampoo 
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3306 Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders 
en -pasta’s voor kunstgebitten daaronder begrepen; garens gebruikt 
voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor 
de verkoop in het klein: 

3306 10 00 - tandreinigingsmiddelen 

3306 90 00 - andere 

3307 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden 
gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, 
ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en 
cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; 
preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken 
(deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende 
eigenschappen: 

 - preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het 
neutraliseren van geuren in vertrekken, preparaten die bij 
godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder begrepen: 

3307 41 00 - - “agarbatti” en andere preparaten die bij verbranding een 
welriekende geur verspreiden 

3401 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en 
organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, 
gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, 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, geïmpregneerd of bedekt met 
zeep of met detergentia: 

3401 20 - zeep in andere vormen 

3401 30 00 - 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 

3402 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve 
bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen 
daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep 
bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401: 

3402 20 - bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 

3402 90 - andere: 

3402 90 90 - - was- en reinigingsmiddelen 
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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 

3406 00 Kaarsen en dergelijke 

3407 00 00 Modelleerpasta’s, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; 
tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten, in 
assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, 
staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld 
bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis 
van gebrande gips: 

ex 3407 00 00 - andere dan bereidingen voor tandheelkundig gebruik 

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, opgemaakt voor 
de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in een opmaak 
met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg 

 - andere: 

3506 99 00 - - andere 

3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, 
voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen: 

3604 90 00 - andere 

3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; 
artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit 
hoofdstuk: 

3606 10 00 - 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 

3606 90 - andere: 

3606 90 90 - - andere 
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3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, 
schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen 
om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te 
regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in 
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel 
voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals 
zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers 

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 90 - andere: 

3825 90 10 - - gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 

3915 Resten en afval, van kunststof 

3916 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 
meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van 
kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen 
andere bewerking hebben ondergaan: 

3916 10 00 - van polymeren van ethyleen 

3916 20 - van polymeren van vinylchloride: 

3916 20 90 - - andere 

3916 90 - van andere kunststof: 

 - - van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of 
condensatie, ook indien chemisch gewijzigd: 

3916 90 11 - - - van polyesters 

3916 90 13 - - - van polyamiden 

3916 90 15 - - - van epoxyharsen 

3916 90 19 - - - andere 

 - - van polymerisatieproducten verkregen door additie: 

3916 90 51 - - - van polymeren van propyleen 

3916 90 59 - - - andere 

3917 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld 
verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof: 

 - stijve buizen en slangen: 
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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 bewerkt, 
doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

3917 21 90 - - - andere: 

ex 3917 21 90 - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings), bestemd 
voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

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 bewerkt, 
doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

3917 22 90 - - - andere: 

ex 3917 22 90 - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings), bestemd 
voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

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 bewerkt, 
doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

3917 23 90 - - - andere: 

ex 3917 23 90 - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings), bestemd 
voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

3917 29 - - van andere kunststof 

 - andere buizen en slangen: 

3917 32 - - andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met 
andere stoffen, zonder hulpstukken: 

 - - - naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de 
dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, 
doch die geen andere bewerking hebben ondergaan: 

3917 32 10 - - van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of 
condensatie, ook indien chemisch gewijzigd: 

 - - - - van polymerisatieproducten verkregen door additie: 

3917 32 31 - - - - - van polymeren van ethyleen 

3917 32 35 - - - - - van polymeren van vinylchloride: 

ex 3917 32 35 - - - - - - niet bestemd voor dialysator 
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3917 32 39 - - - - - andere 

3917 32 51 - - - - andere 

 - - - andere: 

3917 32 99 - - - - andere 

3917 33 00 - - andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met 
andere stoffen, met hulpstukken: 

ex 3917 33 00 - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings), bestemd 
voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

3917 39 - - andere 

3918 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of 
in tegels; wand- en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij 
aantekening 9 op dit hoofdstuk 

3921 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof: 

 - met celstructuur: 

3921 13 - - van polyurethanen 

3921 14 00 - - van geregenereerde cellulose 

3921 19 00 - - van andere kunststof 

3923 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, 
deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof: 

 - zakken: 

3923 29 - - van andere kunststof 

3923 30 - flessen, flacons en dergelijke artikelen 

3923 40 - spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen 

3923 50 - stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen: 

3923 50 10 - - capsules 

3923 90 - andere 

3924 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische of 
toiletartikelen, van kunststof: 

3924 90 - andere 

3925 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd 
noch elders onder begrepen: 
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3925 10 00 - reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een 
inhoudsruimte van meer dan 300 l 

3925 90 - andere 

3926 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen 
bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914: 

3926 30 00 - beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke 

3926 40 00 - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 

3926 90 - andere: 

3926 90 50 - - slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij 
de ingang van rioleringen 

 - - andere: 

3926 90 92 - - - vervaardigd uit vellen 

3926 90 97 - - - andere: 

ex 3926 90 97 - - - - andere dan: 
- hygiënische en farmaceutische producten (met inbegrip van spenen 
voor zuigelingen); 
- “blanks” voor contactlenzen 

4003 00 00 Geregenereerde rubber, in primaire vormen of in platen, vellen of 
strippen 

4004 00 00 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels 
verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber 

4009 Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook 
indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 
moffen, ellebogen, flenzen): 

 - niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen: 

4009 11 00 - - zonder hulpstukken 

4009 12 00 - - met hulpstukken: 

ex 4009 12 00 - - - andere dan die voor gas- of vloeistofleidingen, bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd: 

4009 21 00 - - zonder hulpstukken 

4009 22 00 - - met hulpstukken: 
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ex 4009 22 00 - - - andere dan die voor gas- of vloeistofleidingen, bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd: 

4009 31 00 - - zonder hulpstukken 

4009 32 00 - - met hulpstukken: 

ex 4009 32 00 - - - andere dan die voor gas- of vloeistofleidingen, bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - versterkt of gecombineerd met andere stoffen: 

4009 41 00 - - zonder hulpstukken 

4009 42 00 - - met hulpstukken: 

ex 4009 42 00 - - - andere dan die voor gas- of vloeistofleidingen, bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde 
rubber: 

 - transportbanden: 

4010 12 00 - - uitsluitend met textielstof versterkt 

4010 19 00 - - andere 

 - drijfriemen en drijfsnaren: 

4010 31 00 - - eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige 
dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een buitenomtrek 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 buiten 
omtrek 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 buitenomtrek 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 buiten 
omtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

4010 35 00 - - eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een 
buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 150 cm 
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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 “station-
wagon” of “break” en racewagens daaronder begrepen) 

4011 20 - van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens: 

4011 20 90 - - met een belastingsindex van meer dan 121 

ex 4011 20 90 - - - met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4011 40 - van de soort gebruikt voor motorrijwielen 

4011 50 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 

 - andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel: 

4011 69 00 - - andere 

 - andere: 

4011 99 00 - - andere 

4013 Binnenbanden van rubber: 

4013 10 - van de soort gebruikt voor personenauto’s (voertuigen van het type 
“station-wagon” of “break” en racewagens daaronder begrepen), 
voor autobussen en voor vrachtwagens: 

4013 10 90 - - van de soort gebruikt voor autobussen en voor vrachtwagens 

4013 20 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 

4013 90 00 - andere 

4015 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder 
vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde 
gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan: 

 - handschoenen en wanten: 

4015 19 - - andere 

4015 90 00 - andere 

4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber: 

 - andere: 
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4016 91 00 - - vloerbedekking en matten 

4016 92 00 - - vlakgom 

4016 93 00 - - pakking- en sluitringen: 

ex 4016 93 00 - - - andere dan die voor technisch gebruik, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

4016 95 00 - - andere opblaasbare artikelen 

4016 99 - - andere: 

4016 99 20 - - - expansiemoffen: 

ex 4016 99 20 - - - andere dan die voor technisch gebruik, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - - - andere: 

 - - - - van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de 
posten 8701 tot en met 8705: 

4016 99 52 - - - - - van rubber met metaal 

4016 99 58 - - - - - andere 

 - - - - andere: 

4016 99 91 - - - - - van rubber met metaal: 

ex 4016 99 91 - - - - - - andere dan die voor technisch gebruik, bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

4016 99 99 - - - - - andere: 

ex 4016 99 99 - - - - - - andere dan die voor technisch gebruik, bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 

4017 00 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, 
resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber 

4201 00 00 Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden, 
kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondedekken en 
dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht de stof waarvan 
het vervaardigd is 

4203 Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder 

4302 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen daaronder 
begrepen, alsmede afvallen), gelooid of anderszins bereid, ook 
indien samengevoegd (zonder toevoeging van andere materialen), 
andere dan die bedoeld bij post 4303 
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4303 Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont 

4304 00 00 Namaakbont en artikelen van namaakbont: 

ex 4304 00 00 - artikelen van namaakbont 

4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke 
plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van 
andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of 
met andere organische bindmiddelen: 

 - 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 - - - aan de oppervlakte bedekt met decoratieve gelaagde platen of 
vellen van kunststof 

4410 11 90 - - - andere 

4410 19 00 - - andere 

4410 90 00 - andere 

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: 

ex 4411 12 10 - - - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

4411 12 90 - - - andere: 

ex 4411 12 90 - - - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

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: 

ex 4411 13 10 - - - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

4411 13 90 - - - andere: 

ex 4411 13 90 - - - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

4411 14 - - met een dikte van meer dan 9 mm: 
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4411 14 10 - - - niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag: 

ex 4411 14 10 - - - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

4411 14 90 - - - andere: 

ex 4411 14 90 - - - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

 - andere: 

4411 92 - - met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³ 

4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke 
wijze gelaagd hout: 

4412 10 00 - van bamboe: 

ex 4412 10 00 - - triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met 
een dikte van niet meer dan 6 mm 

 - ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen 
(andere dan van bamboe), met een dikte van niet meer dan 6 mm: 

4412 32 00 - - ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan 
naaldhout 

4412 39 00 - - andere 

4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en 
dergelijke: 

4414 00 10 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 
op dit hoofdstuk 

4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen 
panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor 
vloerbedekking en dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout: 

4418 40 00 - bekistingen voor betonwerken 

4418 60 00 - palen en balken 

4418 90 - andere: 

4418 90 10 - - van gelamineerd hout 

4418 90 80 - - andere 

4421 Andere houtwaren: 

4421 10 00 - kleerhangers 

4421 90 - andere: 

4421 90 91 - - van vezelplaat 
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4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen 
bedoeld bij post 4601; werken van luffa (loofah): 

 - van plantaardige stoffen: 

4602 11 00 - - van bamboe: 

ex 4602 11 00 - - - mandenmakerswerk 

4602 12 00 - - van rotting: 

ex 4602 12 00 - - - mandenmakerswerk 

4602 19 - - andere: 

 - - - andere: 

4602 19 91 - - - - mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen 

4808 Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in 
vlakke bladen is gelijmd), gecrept, 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 

4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies 

4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk 
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, luiers, 
maandverbanden en tampons, 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: 

4818 30 00 - tafellakens en servetten 

4818 90 - andere 

4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet 
bedrukt: 

4821 90 - andere 

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 70 - werken van papierstof, gevormd of geperst 
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4907 00 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig 
zijn of zullen worden in het land laar ze een erkende nominale 
waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; 
cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten 

4909 00 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten 
met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd 
of met garneringen, al dan niet met enveloppe: 

4909 00 10 - prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten 

4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder begrepen: 

 - andere: 

4911 91 00 - - prenten, gravures, foto’s en andere afbeeldingen 

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 dergelijke is 
samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is 
bevestigd: 

6401 10 - schoeisel met beschermende metalen neus 

 - ander schoeisel: 

6401 92 - - de enkel bedekkend, doch niet de knie 

6401 99 00 - - andere: 

ex 6401 99 00 - - - ander dan de knie bedekkend 

6402 Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van 
kunststof: 

 - sportschoeisel: 

6402 12 - - skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 

6402 19 00 - - andere 

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 

6403 19 00 - - andere 
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6403 20 00 - schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit 
lederen riemen over de wreef en om de grote teen 

 - ander schoeisel met buitenzool van leder: 

6403 59 - - andere: 

 - - - andere: 

 - - - - schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes 
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 

6403 59 39 - - - - - - - voor vrouwen 

6403 59 50 - - - - pantoffels en ander huisschoeisel 

 - - - - ander, met een binnenzoollengte: 

6403 59 91 - - - - - van minder dan 24 cm 

 - - - - - van 24 cm of meer: 

6403 59 95 - - - - - - voor heren 

6403 59 99 - - - - - - voor vrouwen 

6404 Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of 
van kunstleder en met bovendeel van textiel 

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 

6506 Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd: 

6506 10 - veiligheidshoofddeksels: 

6506 10 10 - - van kunststof 
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6602 00 00 Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke 
artikelen 

6603 Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de 
posten 6601 en 6602: 

6603 90 - andere: 

6603 90 90 - - andere 

6701 00 00 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, alsmede bewerkte 
schachten en bewerkte spoelen 

6801 00 00 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van 
natuursteen (andere dan leisteen) 

6802 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder 
begrepen, andere dan bedoeld bij post 6801; blokjes en dergelijke 
artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder 
begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en 
poeder, van natuursteen (leisteen daaronder begrepen), kunstmatig 
gekleurd 

6803 00 Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen 
daaronder begrepen 

6806 Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd 
vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke 
geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van 
minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of 
geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij post 6811 of 
6812, dan wel bij hoofdstuk 69: 

6806 20 - geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en 
dergelijke geëxpandeerde minerale producten, ook indien onderling 
vermengd 

6806 90 00 - andere 

6810 Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien 
gewapend 

6813 Wrijvingsmateriaal (bij voorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, 
schijven, ringen), niet gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen 
en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere 
minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel 
of met andere stoffen: 

6813 20 00 - asbest bevattend: 
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ex 6813 20 00 - - remvoeringen, niet bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - geen asbest bevattend: 

6813 81 00 - - remvoeringen 

ex 6813 81 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

6815 Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, 
werken van koolstofvezels en werken van turf daaronder begrepen), 
elders genoemd noch elders onder begrepen: 

 - andere werken: 

6815 91 00 - - bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet 

6815 99 - - andere: 

6815 99 10 - - - van vuurvaste stoffen, met behulp van chemicaliën gebonden 

6815 99 90 - - - andere 

6902 Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische 
vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van 
diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden: 

6902 90 00 - andere: 

ex 6902 90 00 - - andere dan op basis van koolstof en zirkoon 

6904 Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke 
keramische artikelen 

6905 Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, 
bouwkundige ornamenten en ander bouwmateriaal, van keramische 
stoffen 

6906 00 00 Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische 
stoffen 

6908 Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van 
keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, 
verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een 
drager: 

6908 90 - andere: 

 - - andere: 

 - - - andere: 
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 - - - - andere: 

6908 90 99 - - - - - andere 

6909 Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, 
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 12 00 - - artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van 
Mohs 

6909 19 00 - - andere 

6909 90 00 - andere 

6911 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van 
porselein: 

6911 90 00 - andere 

6912 00 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van 
keramische stoffen, andere dan porselein 

6913 Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen 

6914 Andere werken van keramische stoffen 

6914 90 - andere 

7007 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit 
opeengekitte glasplaten: 

 - veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas): 

7007 11 - - blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor 
luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen 

7007 19 - - andere: 

7007 19 20 - - - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien 
van een absorberende of reflecterende laag 

7007 19 80 - - - andere 

 - veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten: 

7007 21 - - blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor 
luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere voertuigen: 
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7007 21 20 - - - blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en 
tractors 

7007 21 80 - - - andere: 

ex 7007 21 80 - - - - andere dan cockpitruiten, niet omlijst, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7007 29 00 - - andere 

7008 00 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden 

7009 Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels 
daaronder begrepen: 

7009 10 00 - achteruitkijkspiegels voor voertuigen 

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 90 - andere: 

 - - andere: 

 - - - andere, met een nominale capaciteit: 

 - - - - van minder dan 2,5 l: 

 - - - - - voor voedingswaren en dranken: 

 - - - - - - flessen en flacons: 

 - - - - - - - van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit: 

7010 90 45 - - - - - - - - van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 

 - - - - - - - van gekleurd glas, met een nominale capaciteit: 

7010 90 53 - - - - - - - - van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 

7010 90 55 - - - - - - - - van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 

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 kathodestraalbuizen of voor 
dergelijke artikelen: 

7011 90 00 - andere 
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7014 00 00 Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen 
van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt 

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 bewerkt; holle glazen, 
bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen: 

7015 90 00 - andere 

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; multicellulair glas of 
schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, in schalen of in 
dergelijke vormen: 

7016 10 00 - glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager 
voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden 

7018 Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein 
glaswerk, alsmede werken daarvan, andere dan fancybijouterieën; 
glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de 
blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan 
fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter van niet 
meer dan 1 mm: 

7018 10 - glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein 
glaswerk 

7018 20 00 - glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm 

7018 90 - andere: 

7018 90 90 - - andere 

7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bij 
voorbeeld garens, weefsels): 

 - lonten, rovings en garens, ook indien gesneden: 

7019 11 00 - - garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm 

 - vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-
geweven producten: 

7019 39 00 - - andere 

7019 40 00 - weefsels van rovings 

 - andere weefsels: 
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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 

7020 00 Ander glaswerk: 

7020 00 05 - reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in 
diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van 
halfgeleidermaterialen 

 - andere: 

7020 00 10 - - van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 

7020 00 30 - - van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 
5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 300 °C 

7020 00 80 - - andere 

7117 Fancybijouterieën: 

 - van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd: 

7117 19 - - andere: 

7117 19 10 - - - met delen van glas 

 - - - zonder delen van glas: 

7117 19 99 - - - - andere 

7117 90 00 - andere 

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: 

 - andere, opgerold, enkel warm gewalst: 

7208 39 00 - - met een dikte van minder dan 3 mm 

7216 Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal: 

 - andere: 

7216 91 - - door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen van 
gewalste platte producten 

7216 99 00 - - andere 

7217 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal: 
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7217 10 - niet bekleed, ook indien gepolijst 

 - - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: 

 - - - met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of 
meer: 

7217 10 39 - - - - andere 

7217 20 - verzinkt: 

 - - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: 

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 

7302 Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: 
spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, 
wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen 
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 40 00 - lasplaten en onderlegplaten 

7302 90 00 - andere 

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: 

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: 

ex 7312 10 20 - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of verwerkt 
tot artikelen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - andere, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede: 
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 - - - van niet meer dan 3 mm: 

7312 10 49 - - - - andere: 

ex 7312 10 49 - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - - - van meer dan 3 mm: 

 - - - - strengen: 

7312 10 61 - - - - - niet bekleed: 

ex 7312 10 61 - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - - - - - bekleed: 

7312 10 65 - - - - - - verzinkt 

ex 7312 10 65 - - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7312 10 69 - - - - - - andere: 

ex 7312 10 69 - - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7312 90 00 - andere 

ex 7312 90 00 - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of verwerkt tot 
artikelen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7314 Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas 
en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen 
door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal: 

7314 20 - metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad 
waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 3 mm of meer 
bedraagt en met een maas van 100 cm² of meer 

 - ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast: 

7314 39 00 - - andere 



 

NL 104   NL 

GN-code Omschrijving 

7317 00 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde 
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 

7318 Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, 
massieve klinknagels en klinkbouten, splitpennen en splitbouten, 
stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere 
verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van 
gietijzer, van ijzer of van staal 

7320 Veren en veerbladen, van ijzer of van staal 

7321 Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke 
mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), 
barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke 
niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen 
daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal: 

 - andere toestellen: 

7321 89 00 - - andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen: 

ex 7321 89 00 - - - voor vaste brandstof 

7322 Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, 
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 warmtebron), ook indien deze 
apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden van gekoelde of 
geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor 
aangedreven ventilator of blaasinrichting, alsmede delen van deze 
verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal: 

 - radiatoren en delen daarvan: 

7322 11 00 - - van gietijzer 

7322 19 00 - - andere 

7323 Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, 
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 doeleinden, van ijzer 
of van staal: 

 - andere: 

7323 91 00 - - van gietijzer, niet geëmailleerd 

7323 93 - - van roestvrij staal 
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7323 94 - - van ijzer of van staal, geëmailleerd: 

7323 94 10 - - - tafelgerei 

7323 99 - - andere: 

7323 99 10 - - - tafelgerei 

 - - - andere: 

7323 99 99 - - - - andere 

7324 Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van 
gietijzer, van ijzer of van staal: 

 - badkuipen: 

7324 21 00 - - van gietijzer, ook indien geëmailleerd 

7324 90 00 - andere, delen daaronder begrepen: 

ex 7324 90 00 - - andere dan sanitaire artikelen, met uitzondering van delen 
daarvan, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7325 Andere gegoten werken van ijzer of van staal 

7326 Andere werken van ijzer of van staal 

7403 Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw: 

 - koperlegeringen: 

7403 21 00 - - koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 

7407 Staven en profielen, van koper: 

 - van koperlegeringen: 

7407 29 - - andere 

7408 Koperdraad: 

 - van geraffineerd koper: 

7408 19 - - andere 

 - van koperlegeringen: 

7408 22 00 - - van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen 
(nieuwzilver) 
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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 

7418 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, 
alsmede delen daarvan, van koper; sponsen, schuurlappen, 
schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het 
polijsten of voor dergelijke doeleinden, van koper; sanitaire 
artikelen, alsmede delen daarvan, van koper: 

7418 20 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 

7419 Andere werken van koper: 

 - andere: 

7419 99 - - andere: 

7419 99 90 - - - andere 

7604 Staven en profielen, van aluminium: 

 - van aluminiumlegeringen: 

7604 29 - - andere: 

7604 29 10 - - - staven 

7605 Draad van aluminium: 

 - van niet-gelegeerd aluminium: 

7605 19 00 - - andere 

 - van aluminiumlegeringen: 

7605 21 00 - - waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft

7605 29 00 - - andere 

7608 Buizen en pijpen, van aluminium: 

7608 20 - van aluminiumlegeringen: 

 - - andere: 

7608 20 81 - - - enkel warm geperst: 
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ex 7608 20 81 - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- of 
vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7609 00 00 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bij voorbeeld 
verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium 

7611 00 00 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor 
ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of 
vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, 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 

7612 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke 
bergingsmiddelen (buisjes en tubes daaronder begrepen), voor 
ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd 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 

7613 00 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt 
gas, van aluminium 

7614 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet 
geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit 

7615 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, 
alsmede delen daarvan, van aluminium; sponsen, schuurlappen, 
schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het 
polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium keukengerei 
en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; 

7616 Andere werken van aluminium 

8201 Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken, 
harken en schoffels; bijlen, houwelen, hakken, harken en schoffels; 
snoeischaren en wildscharen; zeisen, sikkels, stro- en hooimessen, 
heggenscharen, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, 
tuin- of bosbouw 

8202 Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande 
zaagbladen daaronder begrepen): 

8202 10 00 - handzagen 
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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 
gereedschapswerktuigen; aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met 
hand- of voetaandrijving 

8206 00 00 Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 
8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

8207 Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch 
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld 
voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, 
ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder 
begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen 
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 90 - - - andere 

8207 30 - gereedschap voor het stampen en stansen 

8207 40 - gereedschap voor het draadtappen en -snijden 

8207 50 - gereedschap voor het boren, andere dan grond- en gesteenteboren 

8207 60 - gereedschap voor het ruimen of kotteren 

8207 70 - gereedschap voor het frezen 

8207 80 - gereedschap voor het draaien 

8207 90 - ander verwisselbaar gereedschap: 

 - - met werkzaam deel van staal of van ander materiaal: 

8207 90 30 - - - stiften en bladen voor schroevendraaiers 

8207 90 50 - - - gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwielen 

 - - - ander, waarvan het werkzaam deel bestaat: 

 - - - - uit cermets: 

8207 90 71 - - - - - voor metaalbewerking 

8207 90 78 - - - - - andere 
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 - - - - van andere stoffen: 

8207 90 91 - - - - - voor metaalbewerking 

8207 90 99 - - - - - andere 

8208 Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische 
toestellen 

8209 00 Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor 
gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd van cermets 

8211 Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, 
zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemmeten daarvan: 

8211 10 00 - stellen 

 - andere: 

8211 91 - - tafelmessen met vast lemmet 

8211 92 00 - - andere messen met vast lemmet 

8211 93 00 - - messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daaronder 
begrepen 

8211 94 00 - - lemmeten 

8212 Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-
afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder 
begrepen) 

8213 00 00 Scharen en schaarbladen 

8214 Ander messenmakerswerk (bij voorbeeld tondeuses, hakmessen en 
dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap 
(nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, 
ook indien in stellen 

8215 Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen 
en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen 

8215 10 - stellen die ten minste één verzilverd, verguld of geplatineerd artikel 
bevatten 

8215 20 - andere stellen 

 - andere: 

8215 99 - - andere 
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8301 Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel van een 
sleutel, een letter- of cijfercombinatie of langs elektrische weg 
geopend en gesloten worden, van onedel metaal; van een slot 
voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel metaal; sleutels 
voor bedoelde sloten, van onedel metaal: 

8301 10 00 - hangsloten 

8301 30 00 - sloten van de soort gebruikt voor meubelen 

8301 40 - grendelsloten en andere sloten 

8301 50 00 - van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels 

8301 60 00 - delen 

8301 70 00 - afzonderlijk aangeboden sleutels 

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 artikelen, van onedel metaal; 
zwenkwielen met montuur van onedel metaal; automatische 
deursluiters en deurdrangers van onedel metaal: 

8302 30 00 - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen

 - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen: 

8302 41 00 - - voor gebouwen 

8305 Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en 
dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, clips, ruitertjes en 
dergelijke kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hechtnieten in 
strippen (bij voorbeeld voor kantoorgebruik, voor gebruik door 
stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal: 

8305 20 00 - hechtnieten in strippen 

8305 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 

8307 Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien voorzien 
van hulpstukken (fittings): 

8307 10 00 - van ijzer of van staal: 

ex 8307 10 00 - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings), bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8309 Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daaronder 
begrepen), flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, 
plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor 
verpakkingen, van onedel metaal: 

8309 10 00 - kroonkurken 

8311 Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artikelen, 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 (schooperen): 

8311 10 - beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel 
metaal: 

8311 20 00 - gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal 

8402 Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale 
verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen 
produceren; ketels voor oververhit water: 

 - stoomketels: 

8402 11 00 - - waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per 
uur 

8402 12 00 - - waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton 
per uur 

8402 19 - - andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen: 

8402 20 00 - ketels voor oververhit water 

8403 Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 
8402 

8404 Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bij 
voorbeeld economisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, 
terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor 
stoommachines: 

8404 10 00 - hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 

8404 20 00 - condensors voor stoommachines 

8407 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder 
begrepen: 

 - motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging 
van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87: 

8407 31 00 - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 
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8407 32 - - met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 
cm³: 

8407 33 - - met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 
1 000 cm³: 

8407 33 90 - - - andere 

8407 34 - - met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm³: 

8407 34 10 - - - bestemd voor industriële montage van: 
- motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10; 
- motorvoertuigen van post 8703; 
- motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een 
cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm³; 
- motorvoertuigen van post 8705: 

ex 8407 34 10 - - - - andere dan motorvoertuigen van post 8703 

 - - - andere: 

 - - - - nieuwe, met een cilinderinhoud: 

8407 34 91 - - - - - van niet meer dan 1 500 cm³ 

8407 34 99 - - - - - van meer dan 1 500 cm³ 

8407 90 - andere motoren 

8408 Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren): 

8408 20 - motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij 
hoofdstuk 87: 

 - - andere: 

 - - - voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een vermogen: 

8408 20 31 - - - - van niet meer dan 50 kW 

8408 20 35 - - - - van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 

 - - - voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87, met een 
vermogen: 

8408 20 51 - - - - van niet meer dan 50 kW 

8408 20 55 - - - - van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW: 

ex 8408 20 55 - - - - - - andere dan die voor industriële montage 

8408 90 - andere motoren: 
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 - - andere: 

 - - - nieuwe, met een vermogen: 

8408 90 41 - - - - van niet meer dan 15 kW: 

ex 8408 90 41 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8408 90 43 - - - - van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW: 

ex 8408 90 43 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8408 90 45 - - - - van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW: 

ex 8408 90 45 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8408 90 47 - - - - van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW: 

ex 8408 90 47 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 Andere motoren en andere krachtmachines: 

 - hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines: 

8412 21 - - rechtlijnig werkend (cilinders): 

8412 21 20 - - - hydraulische systemen: 

ex 8412 21 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 21 80 - - - andere: 

ex 8412 21 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 29 - - andere: 

8412 29 20 - - - hydraulische systemen: 

ex 8412 29 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - andere: 

8412 29 81 - - - - hydraulische motoren: 

ex 8412 29 81 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 29 89 - - - - andere: 

ex 8412 29 89 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines: 

8412 31 00 - - rechtlijnig werkend (cilinders): 

ex 8412 31 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8412 39 00 - - andere: 

ex 8412 39 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 80 - andere: 

8412 80 10 - - stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen 

8412 80 80 - - andere: 

ex 8412 80 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 90 - delen: 

8412 90 20 - - van straalmotoren (reactiemotoren), andere dan 
turbinestraalmotoren: 

ex 8412 90 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 90 40 - - van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines: 

ex 8412 90 40 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8412 90 80 - - andere: 

ex 8412 90 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; 
elevatoren voor vloeistoffen: 

 - pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een 
meettoestel te worden voorzien: 

8413 11 00 - - distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, 
van de soort gebruikt in benzinestations en garages 

8413 19 00 - - andere: 

ex 8413 19 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 20 00 - handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 
of 8413 19: 

ex 8413 20 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 30 - brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of 
voor verbrandingsmotoren: 

8413 30 80 - - andere: 

ex 8413 30 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 40 00 - betonpompen 

8413 50 - andere oscillerende verdringerpompen: 
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8413 50 20 - - hydraulische aggregaten: 

ex 8413 50 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 50 40 - - doseerpompen: 

ex 8413 50 40 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - andere: 

 - - - zuiger- en plunjerpompen: 

8413 50 61 - - - - hydraulische motoren: 

ex 8413 50 61 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 50 69 - - - - andere: 

ex 8413 50 69 - - - - - andere dan die met zuigermembraan, met een capaciteit van 
meer dan 15 l/s en niet bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

8413 50 80 - - - andere: 

ex 8413 50 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 60 - andere roterende verdringerpompen: 

8413 60 20 - - hydraulische aggregaten: 

ex 8413 60 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - andere: 

 - - - tandwielpompen: 

8413 60 31 - - - - hydraulische motoren: 

ex 8413 60 31 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 60 39 - - - - andere: 

ex 8413 60 39 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - schottenpompen: 

8413 60 61 - - - - hydraulische motoren: 

ex 8413 60 61 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 60 69 - - - - andere: 

ex 8413 60 69 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8413 60 70 - - - schroefspindelpompen: 

ex 8413 60 70 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 60 80 - - - andere: 

ex 8413 60 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 70 - andere centrifugaalpompen: 

 - - onderwaterpompen: 

8413 70 21 - - - eentraps 

8413 70 29 - - - meertraps 

8413 70 30 - - circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm water 

 - - andere, met een uitlaatopening met een doorsnede: 

8413 70 35 - - - van niet meer dan 15 mm: 

ex 8413 70 35 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - van meer dan 15 mm: 

8413 70 45 - - - - kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen: 

ex 8413 70 45 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - - radiale pompen: 

 - - - - - eentraps: 

 - - - - - - met eenzijdige instroming: 

8413 70 51 - - - - - - - monobloc: 

ex 8413 70 51 - - - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 70 59 - - - - - - - andere: 

ex 8413 70 59 - - - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 70 65 - - - - - - met meerzijdige instroming: 

ex 8413 70 65 - - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 70 75 - - - - - meertraps: 

ex 8413 70 75 - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - - andere centrifugaalpompen: 
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8413 70 81 - - - - - eentraps: 

ex 8413 70 81 - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 70 89 - - - - - meertraps: 

ex 8413 70 89 - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen: 

8413 81 00 - - pompen: 

ex 8413 81 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 82 00 - - elevatoren voor vloeistoffen 

 - delen: 

8413 91 00 - - van pompen: 

ex 8413 91 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8413 92 00 - - van elevatoren voor vloeistoffen 

8414 Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor 
andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen 
met ingebouwde ventilator, ook indien met filter: 

8414 30 - compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties: 

8414 30 20 - - met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW: 

ex 8414 30 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW: 

8414 30 89 - - - andere: 

ex 8414 30 89 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 40 - luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is 
ingericht om te worden getrokken 

 - ventilatoren: 

8414 51 00 - - tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met 
ingebouwde elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 
W: 

ex 8414 51 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 59 - - andere: 

8414 59 20 - - - axiale: 
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ex 8414 59 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 59 40 - - - centrifugale: 

ex 8414 59 40 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 59 80 - - - andere: 

ex 8414 59 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 60 00 - afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft 
van niet meer dan 120 cm 

8414 80 - andere: 

 - - turbocompressoren: 

8414 80 11 - - - eentraps: 

ex 8414 80 11 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 80 19 - - - meertraps: 

ex 8414 80 19 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - zuigerverdringercompressoren waarmede een overdruk kan 
worden verkregen:  

 - - - van niet meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur: 

8414 80 22 - - - - van niet meer dan 60 m³ 

ex 8414 80 22 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 80 28 - - - - van meer dan 60 m³ 

ex 8414 80 28 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - van meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur: 

8414 80 51 - - - - van niet meer dan 120 m³ 

ex 8414 80 51 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 80 59 - - - - van meer dan 120 m³ 

ex 8414 80 59 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - roterende verdringercompressoren: 

8414 80 73 - - - met één as: 

ex 8414 80 73 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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 - - - met meer assen: 

8414 80 75 - - - - schroefcompressoren: 

ex 8414 80 75 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 80 78 - - - - andere: 

ex 8414 80 78 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8414 80 80 - - andere: 

ex 8414 80 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8416 Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, 
met verpoederde vaste brandstof of met gas; automatische 
stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en 
schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor 
het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen: 

8416 10 - branders voor vloeibare brandstof 

8416 30 00 - automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- 
en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen 
voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen 

8417 Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding 
van afval daaronder begrepen, niet elektrisch: 

8417 20 - bakkersovens 

8417 80 - andere: 

8417 80 20 - - tunnel- en moffelovens voor het bakken van keramische 
producten 

8417 80 80 - - andere 

8418 Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen 
voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; 
warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij 
post 8415: 

 - koelkasten voor huishoudelijk gebruik: 

8418 21 - - met compressiekoeling: 

8418 21 10 - - - met een capaciteit van meer dan 340 l 

 - - - andere: 

 - - - - andere, met een capaciteit: 
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8418 21 91 - - - - - van niet meer dan 250 l 

8418 21 99 - - - - - van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l 

8418 29 00 - - andere 

8418 30 - vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l: 

8418 30 20 - - met een capaciteit van niet meer dan 400 l: 

ex 8418 30 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 30 80 - - met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 800 l: 

ex 8418 30 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 40 - vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l: 

8418 40 20 - - met een capaciteit van niet meer dan 250 l: 

ex 8418 40 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 40 80 - - met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 900 l: 

ex 8418 40 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 50 - andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en 
dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of 
vriesinrichting: 

 - - koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of 
verdamper: 

8418 50 19 - - - andere 

 - - andere koelmeubelen: 

8418 50 91 - - - diepvriesmeubelen andere dan die van de onderverdelingen 
8418 30 en 8418 40 

8418 50 99 - - - andere 

 - andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; 
warmtepompen: 

8418 61 00 - - warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld 
bij post 8415: 

ex 8418 61 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 69 00 - - andere: 

ex 8418 69 00 - - - andere dan absorberende warmtepompen en niet bestemd voor 
gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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 - delen: 

8418 91 00 - meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te 
worden voorzien 

8419 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit 
(met uitzondering van ovens en andere toestellen bedoeld bij post 
8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij 
temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, 
roosten, distilleren, rectificeren, steriliseren, pasteuriseren, stomen, 
drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan 
toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers 
(doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen 
(voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch 

 - geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwatertoestellen 
(voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch: 

8419 11 00 - - gasgeisers 

8419 19 00 - - andere 

 - droogtoestellen: 

8419 31 00 - - voor landbouwproducten 

8419 39 - - andere 

 - 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: 

ex 8419 81 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8419 81 80 - - - andere: 

ex 8419 81 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8421 centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; delen van 
toestellen en apparaten voor het filtreren of zuiveren van 
vloeistoffen en gassen: 

 - toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen: 

8421 39 - - andere: 

8421 39 20 - - - toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht: 
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ex 8421 39 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen: 

8421 39 40 - - - - met vloeistof werkend: 

ex 8421 39 40 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8421 39 90 - - - - andere: 

ex 8421 39 90 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8422 Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen 
voor het reinigen of het drogen van flessen en andere 
bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of 
etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van andere 
bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van 
flessen, van potten van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; 
andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -
toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van 
koolzuur in dranken: 

 - machines voor het afwassen van vaatwerk: 

8422 11 00 - - voor huishoudelijk gebruik 

8422 19 00 - - andere 

8423 Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen 
waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met 
uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of 
beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten 

8423 10 - personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; 
huishoudweegschalen 

8423 30 00 - toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en 
weegtoestellen voor het vullen van zakken of andere 
bergingsmiddelen 

 - andere weegtoestellen en weeginrichtingen: 

8423 81 - - met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg 

8423 82 - - met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 
5 000 kg 

8423 89 00 - - andere 
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8424 Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het 
spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van poeder; 
blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke 
toestellen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke 
straaltoestellen: 

8424 10 - blusapparaten, ook indien gevuld: 

8424 10 20 - - met een gewicht van niet meer dan 21 kg: 

ex 8424 10 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8424 10 80 - - andere: 

ex 8424 10 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8425 Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en 
vijzels; takels: 

 - andere lieren; kaapstanders: 

8425 31 00 - - met elektromotor: 

ex 8425 31 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8425 39 - - andere: 

8425 39 30 - - - met een motor met zelfontsteking of met vonkontsteking: 

ex 8425 39 30 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8425 39 90 - - - andere: 

ex 8425 39 90 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - takels; vijzels voor het lichten van voertuigen: 

8425 41 00 - - stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in 
garagewerkplaatsen 

8425 42 00 - - andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend: 

ex 8425 42 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8425 49 00 - - andere: 

ex 8425 49 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8426 Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; 
hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan: 

 - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht: 

8426 41 00 - - op luchtbanden 
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8426 49 00 - - andere 

 - andere machines en toestellen: 

8426 91 - - ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd 

8426 99 00 - - andere 

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 20 - pneumatische transportinrichtingen: 

 - andere continu-werkende transportinrichtingen voor goederen: 

8428 33 00 - - andere, werkend met banden: 

ex 8428 33 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8428 39 - - andere: 

8428 39 20 - - - rollenbanen en zogenaamde castors: 

ex 8428 39 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8428 39 90 - - - andere: 

ex 8428 39 90 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8428 90 - andere machines en toestellen: 

8428 90 30 - - machines en toestellen voor walserijen, te weten: rollenbanen 
voor het aanvoeren en het verplaatsen van de goederen, toestellen 
voor het kantelen of voor het hanteren van ingots, van loepen, van 
staven of van platen 

 - - andere: 

 - - - laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de 
landbouw: 

8428 90 71 - - - - vervaardigd om te worden gemonteerd op een landbouwtractor

8428 90 79 - - - - andere 

 - - - andere: 

8428 90 91 - - - - mechanische laadtoestellen voor stortgoederen 

8428 90 95 - - - - andere: 
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ex 8428 90 95 - - - - - andere dan mijnwagenduwers, overzetbruggen, kipstoelen 
voor wagons en dergelijke inrichtingen voor het hanteren van 
rollend spoorwegmaterieel 

8429 Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische 
schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, 
schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met 
eigen beweegkracht: 

 - bulldozers en angledozers: 

8429 11 00 - - op rupsbanden: 

ex 8429 11 00 - - - met een vermogen van meer dan 250 kW 

8429 19 00 - - andere 

8429 40 - wegwalsen, schapenpootwalsen en andere 
bodemverdichtingsmachines 

 - mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en 
laadschoppen: 

8429 51 - - laadschoppen met voorschop: 

 - - - andere: 

8429 51 91 - - - - laadschoppen met rupsbanden 

8429 51 99 - - - - andere 

8429 52 - - machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien 

8429 59 00 - - andere 

8433 Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het 
dorsen van landbouwproducten, stro- en veevoederpersen daaronder 
begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het 
reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere 
landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437: 

 - gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder 
begrepen: 

8433 11 - - met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende 
snijinrichting 

8433 19 - - andere 

8433 20 - andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder 
begrepen 

8433 30 - andere machines en toestellen voor het hooien 
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8433 40 - stro- en veevoederpersen (inclusief opraappersen) 

 - andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines: 

8433 51 00 - - maaidorsers 

8433 52 00 - - andere dorsmachines 

8433 53 - - machines voor het oogsten van wortels en knollen: 

8433 53 30 - - - bietenkoppers en bietenoogstmachines 

8433 59 - - andere: 

 - - - veldhakselaars: 

8433 59 11 - - - - met eigen beweegkracht 

8433 59 19 - - - - andere 

8433 60 00 - machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of 
andere landbouwproducten 

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 

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 broedmachines 
en kunstmoeders voor de pluimveeteelt 

8437 Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde 
peulgroenten; machines en toestellen voor de meelindustrie 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 

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 

8450 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting: 
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 - machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog 
wasgoed: 

8450 11 - - volautomatische machines: 

8450 11 90 - - - met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg 
droog wasgoed 

8450 12 00 - - andere machines, met ingebouwde centrifuge 

8450 19 00 - - andere 

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 begrepen), 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 deklagen 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 snijden of het kartelen van weefsels: 

 - droogmachines: 

8451 21 - - machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog 
wasgoed 

8451 29 00 - - andere 

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 elektrochemische procédés, van 
elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen: 

8456 10 00 - werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen: 

ex 8456 10 00 - - andere dan van de soort gebruikt bij de vervaardiging van 
schijven (wafers) of elementen van halfgeleidermateriaal 

8456 20 00 - werkend met behulp van ultrasone trillingen 

8456 30 - werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie) 

8456 90 00 - andere 

8457 Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en 
meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van 
metalen 

8458 Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend 
bewerken van metaal 



 

NL 128   NL 

GN-code Omschrijving 

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 

8460 Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten, afslijpen, 
honen of op andere wijze afwerken van metalen of van cermets, met 
behulp van slijpmiddelen (slijpstenen, slijpschijven, hoonstenen) of 
polijstschijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, 
schaven, slijpen of afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461 

8461 Schaafbanken, sterke-armschaafbanken, steekbanken, 
trekfreesbanken, 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 

8462 Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het 
stampen of het hameren van metaal; machines (persen daaronder 
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 metaalcarbiden, andere dan de hiervoor 
bedoelde machines 

8463 Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken 
van metaal of van cermets: 

8463 10 - trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke: 

8463 10 90 - - andere 

8463 20 00 - schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 

8463 30 00 - machines voor het bewerken van draad 

8463 90 00 - andere 

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

8474 Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, 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); machines 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 pastavorm; machines voor het maken van 
gietvormen van zand 

 - machines en toestellen voor het mengen of het kneden: 
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8474 32 00 - - machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen 

8474 39 - - andere 

8474 80 - andere machines en toestellen 

8479 Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet 
genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk: 

 - andere machines, apparaten en toestellen: 

8479 82 00 - - voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, 
het homogeniseren, het emulgeren of het roeren 

8479 89 - - andere: 

8479 89 60 - - - centrale smeertoestellen 

8481 Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch 
werkende kleppen daaronder begrepen), voor leidingen, voor ketels, 
voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen: 

8481 80 - andere artikelen: 

 - - sanitaire kranen en dergelijke artikelen: 

8481 80 11 - - - mengkranen 

8481 80 19 - - - andere 

 - - kranen voor radiatoren van centrale verwarming: 

8481 80 31 - - - thermostatisch werkende kranen 

8481 80 39 - - - andere 

8481 80 40 - - ventielen voor luchtbanden 

 - - andere: 

 - - - regelafsluiters: 

8481 80 59 - - - - andere 

 - - - andere: 

 - - - - schuifafsluiters: 

8481 80 61 - - - - - van gietijzer 

8481 80 63 - - - - - van staal 
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8481 80 69 - - - - - andere 

 - - - - klepafsluiters: 

8481 80 71 - - - - - van gietijzer 

8481 80 73 - - - - - van staal 

8481 80 79 - - - - - andere 

8481 80 85 - - - - vlinderkleppen 

8481 80 87 - - - - membraanafsluiters 

8481 90 00 - delen 

8482 Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers: 

8482 10 - kogellagers: 

8482 10 90 - - andere 

8483 Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en 
krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en 
wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en 
andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of 
anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder 
begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder 
begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke 
koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen): 

8483 10 - drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en 
krukken: 

 - - krukken en krukassen: 

8483 10 21 - - - van gietijzer of van gegoten staal: 

ex 8483 10 21 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 10 25 - - - van gesmeed staal: 

ex 8483 10 25 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 10 29 - - - andere: 

ex 8483 10 29 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 10 50 - - gelede assen of scharnierassen: 

ex 8483 10 50 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 30 - kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of 
dergelijke lagers; lagerschalen: 
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8483 30 80 - - lagerschalen: 

ex 8483 30 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 - getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan enkele 
tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; 
kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere 
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of 
anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder 
begrepen): 

8483 40 30 - - kogellager- en rollagerassen: 

ex 8483 40 30 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 40 90 - - andere: 

ex 8483 40 90 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 60 - koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals 
cardankoppelingen daaronder begrepen): 

8483 60 20 - - van gietijzer of van gegoten staal: 

ex 8483 60 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8483 60 80 - - andere: 

ex 8483 60 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8486 Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk 
wordt gebruikt voor de vervaardiging van staven of schijven 
(wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen 
van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde 
schakelingen of van platte beeldschermen; machines en apparaten 
bedoeld bij aantekening 9, onder C, op dit hoofdstuk; delen en 
toebehoren: 

8486 20 - machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of 
schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektronische 
geïntegreerde schakelingen: 

8486 20 90 - - andere 

8486 30 - machines en apparaten voor de vervaardiging van platte 
beeldschermen: 

8486 30 30 - - toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of platen 
voor elementen met vloeibare kristallen (LCD) 

8486 40 00 - machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C, op dit 
hoofdstuk 
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8501 Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan 
generatoraggregaten: 

8501 10 - motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W 

8501 20 00 - universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W: 

ex 8501 20 00 - - andere dan met een vermogen van meer dan 735 W doch niet 
meer dan 150 kW, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren: 

8501 31 00 - - met een vermogen van niet meer dan 750 W: 

ex 8501 31 00 - - - andere dan motoren met een vermogen van meer dan 735 W en 
generatoren, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 32 - - met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 
kW: 

8501 32 20 - - met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 
kW: 

ex 8501 32 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 32 80 - - - met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW: 

ex 8501 32 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 33 00 - - met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW: 

ex 8501 33 00 - - - andere dan motoren met een vermogen van niet meer dan 150 
kW en generatoren, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 34 - - met een vermogen van meer dan 375 kW: 

8501 34 50 - - - tractiemotoren 

 - - - andere, met een vermogen: 

8501 34 92 - - - - van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW: 

ex 8501 34 92 - - - - - andere dan generatoren, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

8501 34 98 - - - - van meer dan 750 kW: 

ex 8501 34 98 - - - - - andere dan generatoren, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - andere meerfasenwisselstroommotoren: 

8501 53 - - met een vermogen van meer dan 75 kW: 
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 - - - andere, met een vermogen: 

8501 53 94 - - - - van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW 

8501 53 99 - - - - van meer dan 750 kW 

 - wisselstroomgeneratoren: 

8501 62 00 - - met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:

ex 8501 62 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 63 00 - - met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 
kVA: 

ex 8501 63 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

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: 

ex 8502 11 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 11 80 - - - met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 
kVA: 

ex 8502 11 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 12 00 - - met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:

ex 8502 12 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

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: 

ex 8502 13 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 13 40 - - - met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan 2 000 
kVA: 

ex 8502 13 40 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 13 80 - - - met een vermogen van meer dan 2 000 kVA: 

ex 8502 13 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8502 20 - generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met 
vonkontsteking (explosiemotoren): 

8502 20 20 - - met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA: 

ex 8502 20 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 20 40 - - met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 375 
kVA: 

ex 8502 20 40 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 20 60 - - met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 
kVA: 

ex 8502 20 60 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 20 80 - - met een vermogen van meer dan 750 kVA: 

ex 8502 20 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere generatoraggregaten: 

8502 39 - - andere: 

8502 39 20 - - - turbogeneratoren: 

ex 8502 39 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 39 80 - - - andere: 

ex 8502 39 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8502 40 00 - roterende omvormers: 

ex 8502 40 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld 
gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen: 

8504 10 - ballasten voor ontladingslampen of –buizen: 

8504 10 20 - - smoorspoelen ook indien met aangeschakelde condensator: 

ex 8504 10 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 10 80 - - andere: 

ex 8504 10 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - andere transformatoren: 

8504 31 - - met een vermogen van niet meer dan 1 kVA: 

 - - - meettransformatoren: 
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8504 31 21 - - - - voor het meten van de spanning: 

ex 8504 31 21 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 31 29 - - - - andere: 

ex 8504 31 29 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 31 80 - - - andere: 

ex 8504 31 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 34 00 - - met een vermogen van meer dan 500 kVA 

8504 40 - statische omvormers: 

 - - andere: 

8504 40 40 - - - polykristallijne halfgeleidergelijkrichters: 

ex 8504 40 40 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - andere: 

 - - - - andere: 

 - - - - - omzetters: 

8504 40 84 - - - - - - met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA: 

ex 8504 40 84 - - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 50 - andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen: 

8504 50 95 - - andere: 

ex 8504 50 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8505 Elektromagneten; permanente magneten en artikelen bestemd om na 
magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt; 
magnetische en elektromagnetische opspanplaten en 
werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwissels en 
remmen; lastmagneten: 

8505 20 00 - elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen 

8505 90 - andere, delen daaronder begrepen: 

8505 90 30 - - magnetische en elektromagnetische opspanplaten en 
werkstukhouders 

8505 90 90 - - delen 

8506 Elektrische elementen en elektrische batterijen: 
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8506 10 - mangaandioxide-elementen en -batterijen: 

 - - alkalisch: 

8506 10 11 - - - cilindervormige elementen 

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: 

 - - met een gewicht van niet meer dan 5 kg: 

8507 10 41 - - - werkend met vloeibare elektrolyt: 

ex 8507 10 41 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 10 49 - - - andere: 

ex 8507 10 49 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - met een gewicht van meer dan 5 kg: 

8507 10 92 - - - werkend met vloeibare elektrolyt: 

ex 8507 10 92 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 10 98 - - - andere: 

ex 8507 10 98 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 20 - andere loodaccumulatoren: 

 - - tractieaccumulatoren: 

8507 20 41 - - - werkend met vloeibare elektrolyt: 

ex 8507 20 41 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 20 49 - - - andere: 

ex 8507 20 49 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - andere: 

8507 20 92 - - - werkend met vloeibare elektrolyt: 

ex 8507 20 92 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 20 98 - - - andere: 

ex 8507 20 98 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8507 30 - nikkel-cadmiumaccumulatoren: 

8507 30 20 - - gasdichte: 

ex 8507 30 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - andere: 

8507 30 81 - - - tractieaccumulatoren: 

ex 8507 30 81 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 30 89 - - - andere: 

ex 8507 30 89 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 40 00 - nikkel-ijzeraccumulatoren: 

ex 8507 40 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 80 - andere accumulatoren: 

8507 80 20 - - nikkelhydrideaccumulatoren: 

ex 8507 80 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 80 30 - - lithiumionaccumulatoren: 

ex 8507 80 30 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 80 80 - - andere: 

ex 8507 80 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 90 - delen: 

8507 90 20 - - platen voor accumulatoren: 

ex 8507 90 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 90 30 - - scheiplaten: 

ex 8507 90 30 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8507 90 90 - - andere: 

ex 8507 90 90 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8514 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor 
laboratoriumgebruik, ovens werkend met inductieve of met 
diëlektrische verwarming daaronder begrepen; andere toestellen 
voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de 
behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische 
verwarming 
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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, verwarmingsapparaten voor 
friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische 
strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk 
gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) andere 
dan die bedoeld bij post 8545 

8516 60 Andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en 
grilleerapparaten: 

8516 60 10 - - fornuizen 

8516 80 - verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden): 

8516 80 20 - - aangebracht op een drager van isolerende stof: 

ex 8516 80 20 - - - andere dan die enkel aangebracht op een gewone drager van 
isolerende stof en voorzien van elektrische aansluitingen, voor het 
ontdooien en het verwijderen van ijsafzetting, bestemd voor gebruik 
in burgerluchtvaartuigen 

8516 80 80 - - andere: 

ex 8516 80 80 - - - andere dan die enkel aangebracht op een gewone drager van 
isolerende stof en voorzien van elektrische aansluitingen, voor het 
ontdooien en het verwijderen van ijsafzetting, bestemd voor gebruik 
in burgerluchtvaartuigen 

8516 90 00 - delen 

8517 Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor 
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; 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 uitgestrekt netwerk), andere dan die 
bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528: 

 - andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van 
beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor 
de overdracht in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of 
een uitgestrekt netwerk): 

8517 62 00 - - toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren 
van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten 
en toestellen voor het routen daaronder begrepen: 

ex 8517 62 00 - - - schakelapparaten voor telefonie of telegrafie 
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8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien 
gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook 
indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten 
bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische 
audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers: 

 - luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast: 

8518 21 00 - - kasten met één luidspreker: 

ex 8518 21 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8518 22 00 - - kasten met meer dan één luidspreker: 

ex 8518 22 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8518 29 - - andere: 

8518 29 95 - - - andere: 

ex 8518 29 95 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel 
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: 

 - ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd 
ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of 
weergeven van geluid of van beelden: 

8528 72 - - andere, voor kleurenweergave: 

 - - - andere: 

 - - - - met ingebouwde beeldbuis: 

 - - - - - waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beedscherm 
kleiner is dan 1,5 en met een diagonaal van het beeldscherm: 

8528 72 35 - - - - - - van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm 

8535 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, 
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische 
stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, 
overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en 
contactstoppen (stekkers) en andere verbindingsstukken, 
aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van meer dan 1 000 V: 

8535 10 00 - smeltveiligheden 

 - vermogensschakelaars: 
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8535 21 00 - - voor een spanning van minder dan 72,5 kV 

8535 29 00 - - andere 

8535 30 - scheidingsschakelaars en lastschakelaars: 

8535 90 00 - andere 

8536 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, 
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische 
stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, 
contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en 
andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een 
spanning van niet meer dan 1 000 V; verbindingsstukken voor 
optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels: 

8536 10 - smeltveiligheden 

8536 20 - vermogensschakelaars: 

8536 30 - andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische stroom 

 - lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stekkers): 

8536 61 - - lamp- en buishouders 

8536 90 - andere toestellen: 

8536 90 01 - - geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen 

8536 90 85 - - 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 

8539 Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische 
gasontladingslampen en -buizen, “sealed beam”-lampen en lampen 
en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder 
begrepen; booglampen: 

8539 10 00 - “Sealed beam”-lampen: 

ex 8539 10 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en buizen 
voor ultraviolette stralen: 

8539 32 - - kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen 

8539 39 00 - - andere 
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 - lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; 
booglampen: 

8539 41 00 - - booglampen 

8539 49 - - andere: 

8539 49 10 - - - voor ultraviolette stralen 

8539 90 - delen: 

8539 90 10 - - lampvoeten of -sokkels 

8540 Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met 
fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige, met damp of met gas gevulde 
buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen 
voor televisiecamera’s), andere dan die bedoeld bij post 8539: 

8540 20 - buizen voor televisiecamera’s; beeldomzetters en beeldversterkers; 
andere buizen met fotokathode: 

8540 20 80 - - andere 

8540 40 00 - buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met een 
fosforscherm waarvan de afstand tussen de beeldpunten minder dan 
0,4 mm bedraagt 

8540 50 00 - buizen voor de monochrome (zwart-wit of andere) weergave van 
grafische gegevens 

8540 60 00 - andere kathodestraalbuizen 

 - microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, 
lopendegolfbuizen, carcinotrons), andere dan buizen met 
roostersturing 

8540 71 00 - - magnetrons 

8540 72 00 - - klystrons 

8540 79 00 - - andere 

 - andere buizen: 

8540 81 00 - - ontvang- en versterkerbuizen 

8540 89 00 - - andere 

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; optische vezelkabel bestaande uit 
individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders 
bevattend of voorzien van verbindingsstukken: 
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 - wikkeldraad: 

8544 11 - - van koper 

8544 19 - - andere 

8544 30 00 - bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen), van de 
soort gebruikt in vervoermiddelen: 

ex 8544 30 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8544 70 00 - optischevezelkabel 

8546 Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn 
vervaardigd 

8605 00 00 Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale 
wagens, zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen 
(andere dan die bedoeld bij post 8604) 

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 de onderverdeling 
8606 10 

 - andere: 

8606 91 - - gesloten (met wanden en dak): 

8606 91 80 - - - andere: 

ex 8606 91 80 - - - - thermisch geïsoleerde wagens en koelwagens, andere dan die 
bedoeld bij onderverdeling 8606 10 

8606 99 00 - - andere 

8701 Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709: 

8701 20 - trekkers (wegtractors) voor opleggers: 

8701 20 10 - - nieuwe 

8701 90 - andere: 

 - - landbouwtractors en tractors voor de bosbouw (met uitzondering 
van motoculteurs), op wielen: 

 - - - nieuwe, met een motorvermogen: 

8701 90 35 - - - - van meer dan 75 doch niet meer dan 90 kW 
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8703 Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen 
voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), 
motorvoertuigen van het type “station-wagon” of “break” en 
racewagens daaronder begrepen: 

 - andere voertuigen met een motor met vonkontsteking en met op- 
en neergaande zuigers: 

8703 21 - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm³: 

8703 21 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 21 10 - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8703 22 - - met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer dan 
1 500 cm³: 

8703 22 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 22 10 - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

ex 8703 22 10 - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 22 90 - - - gebruikte 

8703 23 - - met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 
3 000 cm³: 

 - - - nieuwe: 

8703 23 11 - - - - kampeerauto’s 

8703 23 19 - - - - andere: 

ex 8703 23 19 - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

ex 8703 23 19 - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 23 90 - - - gebruikte 

8703 24 - - met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm³: 

8703 24 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 24 10 - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

 - andere voertuigen met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor): 

8703 31 - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm³: 

8703 31 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 31 10 - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8703 31 90 - - - gebruikte 
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8703 32 - - met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 
2 500 cm³: 

 - - - nieuwe: 

8703 32 11 - - - - kampeerauto’s 

8703 32 19 - - - - andere: 

ex 8703 32 19 - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

ex 8703 32 19 - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 32 90 - - - gebruikte 

8703 33 - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³: 

 - - - nieuwe: 

8703 33 11 - - - - kampeerauto’s 

8703 33 19 - - - - andere: 

ex 8703 33 19 - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8704 Automobielen voor goederenvervoer: 

 - andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor): 

8704 21 - - met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton: 

8704 21 10 - - - speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve 
stoffen (Euratom) 

 - - - andere: 

 - - - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³: 

8704 21 31 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 21 31 - - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

 - - - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³: 

8704 21 91 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 21 91 - - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8704 22 - - met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet 
meer dan 20 ton: 

8704 22 10 - - - speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve 
stoffen (Euratom) 
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 - - - andere: 

8704 22 91 - - - - nieuwe: 

ex 8704 22 91 - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8704 23 - - met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton: 

8704 23 10 - - - speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve 
stoffen (Euratom) 

 - - - andere: 

8704 23 91 - - - - nieuwe: 

ex 8704 23 91 - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

 - 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: 

 - - - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³: 

8704 31 31 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 31 31 - - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

 - - - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³: 

8704 31 91 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 31 91 - - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8704 32 - - met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton: 

8704 32 10 - - - speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve 
stoffen (Euratom) 

 - - - andere: 

8704 32 91 - - - - nieuwe: 

ex 8704 32 91 - - - - - gedemonteerd (eerste graad) 

8706 00 Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 
8701 tot en met 8705 
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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 

8710 00 00 Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening; 
delen daarvan 

8711 Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; 
zijspanwagens: 

8711 10 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud 
van niet meer dan 50 cm³ 

8711 50 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud 
van meer dan 800 cm³ 

8711 90 00 - andere 

8714 Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 
tot en met 8713: 

 - van motorrijwielen: 

8714 11 00 - - zadels 

8714 19 00 - - andere 

 - andere: 

8714 91 - - frames en vorken, alsmede delen daarvan 

8714 92 - - velgen en spaken 

8714 93 - - naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop (free-
wheels) 

8714 94 - - remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen daarvan 

8714 95 00 - - zadels 

8714 96 - - pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan 

8714 99 - - andere 

8716 Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen 
beweegkracht; delen daarvan: 

8716 10 - aanhangers en opleggers van het caravan-type, die als woonruimte 
worden gebruikt of om te kamperen 
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8716 20 00 - aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend 
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 

 - - - - - andere: 

8716 39 51 - - - - - - eenassig 

8716 39 80 - - - - gebruikte 

8716 40 00 - andere aanhangwagens en opleggers 

8716 80 00 - andere voertuigen 

8716 90 - delen 

9003 Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen 
daarvan: 

 - monturen: 

9003 19 - - van andere stoffen: 

9003 19 10 - - - van edele metalen en van metalen geplateerd met edele metalen 

9004 Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het 
beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen: 

9004 10 - zonnebrillen 

9028 Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen 
of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen: 

9028 10 00 - gasmeters 

9028 20 00 - vloeistofmeters 

9028 30 - elektriciteitsmeters 
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9028 90 - delen en toebehoren: 

9028 90 10 - - voor elektriciteitsmeters 

9101 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges 
daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal 
geplateerd met edel metaal 

9102 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges 
daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101 

9103 Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk 

9105 Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander 
uurwerk dan horloge-uurwerk 

9113 Horlogebanden en delen daarvan 

9401 Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij 
post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, 
alsmede delen daarvan: 

9401 20 00 - zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen 

9401 30 - draaistoelen, in de hoogte verstelbaar: 

9401 30 10 - - opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders 

9401 80 00 - andere zitmeubelen 

9401 90 - delen: 

9401 90 10 - - van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen 

 - - andere: 

9401 90 80 - - - andere 

9403 Andere meubelen en delen daarvan: 

9403 10 - meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren 

9403 20 - andere meubelen van metaal: 

9403 20 20 - - bedden: 

ex 9403 20 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

9403 20 80 - - andere: 

ex 9403 20 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

9403 70 00 - meubelen van kunststof: 

ex 9403 70 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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 - meubelen van andere stoffen, daaronder begrepen teen, rotting, 
bamboe of dergelijke stoffen: 

9403 81 00 - - van bamboe of van rotting 

9403 89 00 - - andere 

9403 90 - delen: 

9403 90 10 - - van metaal 

9404 Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een 
raam gevatte matrassen; artikelen voor bedden en dergelijke 
(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 in een 
raam gevatte matrassen 

 - matrassen: 

9404 21 - - van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien 
overtrokken 

9404 30 00 - slaapzakken 

9404 90 - andere 

9405 Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder 
begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder 
begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke 
artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders 
genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan: 

9405 10 - luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, andere dan 
die voor de verlichting van de openbare weg en van andere openbare 
plaatsen: 

 - - van kunststof: 

9405 10 21 - - - van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 

9405 10 28 - - - andere: 

ex 9405 10 28 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

9405 10 30 - - van keramische stoffen 

9405 10 50 - - van glas 

 - - van andere stoffen: 
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9405 10 91 - - - van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 

9405 10 98 - - - andere: 

ex 9405 10 98 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

9405 20 - elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische 
staande lampen 

9405 30 00 - elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor 
kerstboomverlichting 

9405 40 - andere elektrische verlichtingstoestellen: 

9405 50 00 - niet-elektrische verlichtingstoestellen 

9405 60 - lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen: 

9405 60 20 - - van kunststof: 

ex 9405 60 20 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - delen: 

9405 91 - - van glas 

 - - - uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere 
dan die van zoeklichten en schijnwerpers): 

9405 92 00 - - van kunststof: 

ex 9405 92 00 - - - andere dan delen van de goederen bedoeld bij de 
onderverdelingen 9405 10 en 9405 60, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

9406 00 Geprefabriceerde bouwwerken: 

 - andere: 

 - - van ijzer of van staal: 

9406 00 38 - - - andere 

9406 00 80 - - van andere stoffen 

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: 
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ex 9503 00 10 - - driewielers, autopeds, pedaalauto’s en dergelijk speelgoed op 
wielen 

 - poppen, zijnde nabootsingen van de mens, alsmede delen en 
toebehoren daarvan: 

9503 00 21 - - poppen 

9503 00 29 - - delen en toebehoren 

9503 00 30 elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander 
toebehoren; zelfbouwmodellen op schaal, ook indien bewegend 

 - andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed: 

9503 00 35 - - van kunststof 

9503 00 39 - - van andere stoffen: 

ex 9503 00 39 - - - andere dan van hout 

 - speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke 
wezens: 

9503 00 41 - - opgevuld 

9503 00 49 - - andere: 

ex 9503 00 49 - - - andere dan van hout 

9503 00 55 - speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten 

 - puzzels: 

9503 00 69 - - andere 

9503 00 70 - ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen 

 - ander speelgoed en modellen, met motor: 

9503 00 75 - - van kunststof 

9503 00 79 - - van andere stoffen 

 - andere: 

9503 00 81 - - speelgoedwapens 

9503 00 85 - - miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten, van metaal 

 - - andere: 

9503 00 95 - - - van kunststof 
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9503 00 99 - - - andere 

9504 Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met 
motor of met drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor casinospellen 
en automatische bowlinginstallaties: 

9504 10 00 - videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger 

9504 20 - biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor: 

9504 20 90 - - andere 

9504 30 - andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, 
penningen of door andere wijze van betaling, andere dan 
bowlinginstallaties 

9504 40 00 - speelkaarten 

9504 90 - andere 

9505 Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, 
benodigdheden voor het goochelen en fop- en schertsartikelen 
daaronder begrepen 

9507 Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; 
schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld 
bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdheden: 

9507 10 00 - hengelstokken 

9507 20 - vishaken, ook indien gemonteerd 

9507 90 00 - andere 

9508 Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties; 
reizende circussen en reizende dierenspelen; reizende theaters 

9603 Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van 
toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende mechanische 
vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus; gerede 
knotten voor borstelwerk; verfkussens en verfrollen; wissers van 
rubber of van andere soepele stoffen: 

 - tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, nagelborstels, 
wimperborstels en andere borstels voor de lichaamsverzorging, 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 30 - penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te 
schrijven en dergelijke penselen voor het aanbrengen van cosmetica:
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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 onderverdeling 
9603 30); verfkussens en verfrollen: 

9603 50 00 - andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of van 
voertuigen 

9605 00 00 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor 
het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren 

9607 Treksluitingen en delen daarvan: 

 - treksluitingen: 

9607 11 00 - - met haakjes van onedel metaal 

9607 19 00 - - andere 

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 

9610 00 00 Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien omlijst 

9611 00 00 Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numeroteurs en 
dergelijke (handetiketteermachines daaronder begrepen); verstelbare 
handstempels en drukdozen 

9612 Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op 
andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook 
indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, 
met of zonder doos: 

9612 10 - linten 

9613 Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mechanisch of 
elektrisch, alsmede delen daarvan, andere dan vuursteentjes en 
lonten 

9614 00 Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en 
sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan 

9615 Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, 
krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan die bedoeld bij post 
8516, alsmede delen daarvan 
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9616 Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en 
montuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en dergelijke artikelen 
voor het aanbrengen van cosmetica 

9617 00 Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische 
bergingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze 
bergingsmiddelen, andere dan binnenflessen van glas 

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 

9702 00 00 Originele gravures, originele etsen en originele litho’s 

9703 00 00 Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het 
materiaal waarvan zij vervaardigd zijn 

9704 00 00 Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, 
eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of ongestempeld, 
andere dan die bedoeld bij post 4907 

9705 00 00 Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een 
zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, 
archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

9706 00 00 Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar 
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Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU – Servië 

BIJLAGE I c) 

Tariefconcessies van Servië voor industrieproducten uit de 
Gemeenschap 

zoals bedoeld in artikel 6 van de Interimovereenkomst 

De rechten worden als volgt verlaagd: 

a) bij de inwerkingtreding van de overeenkomst worden de invoerrechten verminderd 
tot 85% van het basisrecht; 

b) op 1 januari van het eerste jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 70% van het basisrecht; 

c) op 1 januari van het tweede jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 55% van het basisrecht; 

d) op 1 januari van het derde jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 40% van het basisrecht; 

e) op 1 januari van het vierde jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de invoerrechten verlaagd tot 20% van het basisrecht; 

f) op 1 januari van het vijfde jaar na de datum van inwerkingtreding van de 
overeenkomst worden de resterende invoerrechten afgeschaft. 

GN-code Omschrijving 

3006 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit 
hoofdstuk: 

 - andere: 

3006 92 00 - - farmaceutische afvallen 

3303 00 Parfums, reuk- en toiletwaters 

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 pedicure: 

3304 10 00 - producten voor het opmaken van de lippen 

3304 20 00 - producten voor het opmaken van de ogen 

3304 30 00 - producten voor manicure of voor pedicure 

 - andere: 
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3304 91 00 - - poeder, ook indien geperst 

3305 Haarverzorgingsmiddelen: 

3305 20 00 - permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen 
van het haar 

3305 30 00 - haarlak 

3305 90 - andere 

3307 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden 
gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, 
ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en 
cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; 
preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken 
(deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende 
eigenschappen: 

3307 10 00 - scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden 
gebruikt 

3307 20 00 - deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen 

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 begrepen: 

3307 49 00 - - andere 

3307 90 00 - andere 

3401 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en 
organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, 
gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, 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, geïmpregneerd of bedekt met 
zeep of met detergentia: 

 - zeep, organische tensioactieve producten en organische 
tensioactieve bereidingen, in de vorm van staven, broden, 
gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede 
papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of 
bedekt met zeep of met detergentia: 

3401 11 00 - - voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder 
begrepen) 
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3401 19 00 - - andere 

3402 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve 
bereidingen, wasmiddelen (hulppreparaten voor het wassen 
daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep 
bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401: 

3402 90 - andere: 

3402 90 10 - - tensioactieve bereidingen: 

ex 3402 90 10 - - - andere dan voor flotatie van ertsen (schuimvormende middelen) 

3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, 
voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen: 

3604 10 00 - vuurwerk 

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 

3825 20 00 - slib van afvalwater 

3825 30 00 - klinisch afval 

 - afvallen van organische oplosmiddelen: 

3825 41 00 - - gehalogeneerd 

3825 49 00 - - andere 

3825 50 00 - afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische 
vloeistoffen, van remvloeistoffen en van antivriesvloeistoffen 

 - andere afvallen van de chemische of van aanverwante industrieën: 

3825 61 00 - - hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevattend 

3825 69 00 - - andere 

3825 90 - andere: 

3825 90 90 - - andere 

3922 Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, 
closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire 
artikelen, van kunststof 

3923 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, 
deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof: 
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3923 10 00 - dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen 

 - zakken: 

3923 21 00 - - van polymeren van ethyleen 

3923 50 - stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen: 

3923 50 90 - - andere 

3924 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische of 
toiletartikelen, van kunststof: 

3924 10 00 - keuken- en tafelgerei 

3925 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd 
noch elders onder begrepen: 

3925 20 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 

3925 30 00 - blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede 
delen daarvan 

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 

3926 20 00 - kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder 
vingers) en wanten daaronder begrepen) 

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 
“stationwagon” of “break” en racewagens daaronder begrepen) 

4012 12 00 - van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 

4012 13 00 - - van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 

ex 4012 13 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

4012 19 00 - - andere 

4012 20 00 - gebruikte luchtbanden: 

ex 4012 20 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

4012 90 - andere: 

4013 Binnenbanden van rubber: 
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4013 10 - van de soort gebruikt voor personenauto’s (voertuigen van het type 
“station-wagon” of “break” en racewagens daaronder begrepen), 
voor autobussen en voor vrachtwagens: 

4013 10 10 - - van de soort gebruikt voor personenauto’s 

4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber: 

 - andere: 

4016 94 00 - - stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 

4202 Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, 
documentenkoffertjes, 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, kaartentassen, 
sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, 
tassen, etuis, foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, 
foedralen en kokers voor flacons, juwelendoosjes, poederdozen, 
etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede 
dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, 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 

4205 00 Andere werken van leder of van kunstleder: 

4205 00 90 - andere 

4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en 
dergelijke: 

4414 00 90 - van andere houtsoorten 

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van 
hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere 
laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout 

4417 00 00 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, 
borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en 
schoenspanners, van hout 

4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen 
panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor 
vloerbedekking en dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout: 

4418 10 - vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor 

4418 20 - deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels 
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4421 Andere houtwaren: 

4421 90 - andere: 

4421 90 98 - - andere 

4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) 
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 

4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk 
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, luiers, 
maandverbanden en tampons, 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: 

4818 20 - zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken 

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 

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 verzamelingen, alsmede 
boekomslagen, van papier of van karton 

4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet 
bedrukt: 

4821 10 - bedrukt 

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: 

 - presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke 
artikelen, van papier of van karton: 

4823 61 00 - - van bamboe 
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4823 69 - - andere 

4823 90 - andere: 

4823 90 40 - - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven 
of bedrukt of voor andere grafische doeleinden 

4823 90 85 - - andere 

4909 00 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten 
met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd 
of met garneringen, al dan niet met enveloppe: 

4909 00 90 - andere 

4910 00 00 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder 
begrepen 

4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder begrepen: 

4911 10 - reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke 

 - ander: 

4911 99 00 - - ander: 

ex 4911 99 00 - - - ander dan gedrukte optische variabele elementen 
(hologrammen) 

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 dergelijke is 
samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is 
bevestigd: 

 - ander schoeisel: 

6401 99 00 - - ander: 

ex 6401 99 00 - - - de knie bedekkend 

6402 Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van 
kunststof: 

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 99 - - ander 
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6403 Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van 
kunstleder en met bovendeel van leder: 

6403 40 00 - ander schoeisel met beschermende metalen neus 

 - ander schoeisel met buitenzool van leder: 

6403 51 - - de enkel bedekkend 

6403 59 - - ander: 

6403 59 05 - - - met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 

 - ander schoeisel: 

6403 91 - - de enkel bedekkend 

6403 99 - - ander 

6405 Ander schoeisel 

6702 Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen 
daarvan; artikelen van kunstbloemen, van kunstloofwerk of van 
kunstvruchten 

6806 Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd 
vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke 
geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van 
minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping 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 
onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen 

6901 00 00 Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van 
diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of 
van dergelijke kiezelaarden 

6902 Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische 
vormstukken, voor constructiedoeleinden, andere dan van 
diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden: 

6902 10 00 - bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 
gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 

ex 6902 10 00 - - andere dan blokken voor glasovens 

6902 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide 
(Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een mengsel of verbinding van 
deze producten: 
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6907 Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd, van 
keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, 
verglaasd noch geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op 
een drager 

6908 Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van 
keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, 
verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen, ook indien op een 
drager: 

6908 10 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan 
rechthoekige of vierkante vorm, voorzover het grootste vlak kan 
worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 
cm 

6908 90 - andere: 

 - - van gewoon aardewerk 

6908 90 11 - - - splijttegels 

 - - - andere, met een grootste dikte: 

6908 90 21 - - - - van niet meer dan 15 mm 

6908 90 29 - - - - van meer dan 15 mm 

 - - andere: 

6908 90 31 - - - splijttegels 

 - - - andere: 

6908 90 51 - - - - waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 90 cm² 

 - - - - andere: 

6908 90 91 - - - - - van gres 

6908 90 93 - - - - - van faience of van fijn aardewerk 

6910 Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, 
closetpotten, stortbakken, urinoirs en dergelijke artikelen voor 
sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van 
keramische stoffen 

6911 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van 
porselein: 

6911 10 00 - keuken- en tafelgerei 

6914 Andere werken van keramische stoffen 
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6914 10 00 - van porselein 

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 90 - andere: 

7010 90 10 - - weckglazen 

 - - 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 

7010 90 43 - - - - - - - - van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 

7010 90 47 - - - - - - - - van minder dan 0,15 l 

 - - - - - - - van gekleurd glas, met een nominale capaciteit: 

7010 90 51 - - - - - - - - van 1 l of meer 

7010 90 57 - - - - - - - - van minder dan 0,15 l 

 - - - - - - andere, met een nominale capaciteit: 

7010 90 61 - - - - - - - van 0,25 l of meer 

7010 90 67 - - - - - - - van minder dan 0,25 l 

 - - - - - voor andere producten: 

7010 90 91 - - - - - - van niet-gekleurd glas 

7010 90 99 - - - - - - van gekleurd glas 
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7013 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor 
binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld 
bij post 7010 of 7018) 

7020 00 Ander glaswerk: 

 - binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische 
bergingsmiddelen met vacuümisolatie: 

7020 00 07 - - niet afgewerkt 

7020 00 08 - - afgewerkt 

7113 Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen 
of van metalen geplateerd met edele metalen 

7114 Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen 
geplateerd met edele metalen 

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 motieven: 

ex 7208 10 00 - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

 - andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst 

7208 25 00 - - met een dikte van 4,75 mm of meer 

7208 26 00 - - met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 

7208 27 00 - - met een dikte van minder dan 3 mm 

 - andere, opgerold, enkel warm gewalst: 

7208 36 00 - - met een dikte van meer dan 10 mm 

7208 37 00 - - met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm 

7208 38 00 - - met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 

7208 40 00 - niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven

 - andere, niet opgerold, enkel warm gewalst: 

7208 51 - - met een dikte van meer dan 10 mm: 

 - - - met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met 
een breedte: 

7208 51 98 - - - - van minder dan 2 050 mm 
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7208 52 - - met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm: 

 - - - andere, met een breedte: 

7208 52 99 - - - - van minder dan 2 050 mm 

7208 53 - - met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm: 

7208 53 90 - - - andere 

7208 54 00 - - met een dikte van minder dan 3 mm 

7208 90 - andere: 

7208 90 20 - - geperforeerd: 

ex 7208 90 20 - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

7208 90 80 - - andere: 

ex 7208 90 80 - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

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: 

 - 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 niet meer dan 3 mm: 

7209 16 90 - - - andere: 

ex 7209 16 90 - - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

7209 17 - - met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm: 

7209 17 90 - - - andere: 

ex 7209 17 90 - - - - andere dan: 
- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof; 
- met een breedte van 1 500 mm of meer; of 
- met een breedte van 1 350 of meer doch niet meer dan 1 500 mm 
en met een dikte van 0,6 of meer doch niet meer dan 0,7 mm 

7209 18 - - met een dikte van minder dan 0,5 mm: 

 - - - andere: 

7209 18 91 - - - - met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm: 

ex 7209 18 91 - - - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 



 

NL 167   NL 

GN-code Omschrijving 

7209 18 99 - - - - met een dikte van minder dan 0,35 mm: 

ex 7209 18 99 - - - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

 - niet opgerold, enkel koud gewalst: 

7209 26 - - met een dikte van meer dan 1 doch niet meer dan 3 mm: 

7209 26 90 - - - andere 

7209 27 - - met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm: 

7209 27 90 - - - andere: 

ex 7209 27 90 - - - - andere dan: 
- met een breedte van 1 500 mm of meer; of 
- met een breedte van 1 350 of meer doch niet meer dan 1 500 mm 
en met een dikte van 0,6 of meer doch niet meer dan 0,7 mm 

7209 90 - andere: 

7209 90 20 - - geperforeerd: 

ex 7209 90 20 - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

7209 90 80 - - andere: 

ex 7209 90 80 - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

7210 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met 
een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed: 

 - 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: 

ex 7210 12 20 - - - - met een dikte van 0,2 mm of meer 

7210 12 80 - - - andere 

7210 70 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof: 

7210 90 - andere: 

7210 90 40 - - vertind en bedrukt 

7210 90 80 - - andere 

7211 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met 
een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed: 
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 - enkel warm gewalst: 

7211 14 00 - - andere, met een dikte van 4,75 mm of meer 

7211 19 00 - - andere 

 - enkel koud gewalst: 

7211 23 - - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: 

 - - - andere: 

7211 23 30 - - - - met een dikte van 0,35 mm of meer 

7211 29 00 - - andere 

7211 90 - andere: 

7211 90 20 - - geperforeerd: 

ex 7211 90 20 - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

7211 90 80 - - andere: 

ex 7211 90 80 - - - bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 

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 90 - - andere 

7212 40 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 

7216 Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal: 

 - profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken 
verkregen: 

7216 61 - - vervaardigd van gewalste platte producten 

7216 69 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  
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 - - - 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 50 - - bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent 
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 30 - bekleed met andere onedele metalen: 

 - - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof: 

7217 30 41 - - - verkoperd 

7217 90 - andere: 

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 

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 gasleidingen: 

7306 11 - - gelast, van roestvrij staal 

7306 11 10 - - - overlangs gelast: 

ex 7306 11 10 - - - - met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm 

7306 19 - - andere: 

 - - - overlangs gelast: 

7306 19 11 - - - - met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm 

7306 30 - andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal: 

 - - andere: 
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 - - - andere, met een uitwendige diameter: 

 - - - - van niet meer dan 168,3 mm: 

7306 30 77 - - - - - andere: 

ex 7306 30 77 - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor 
gas- of vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

 - andere, gelast, ander dan met rond profiel: 

7306 61 - - met vierkant of rechthoekig profiel: 

 - - - met een wanddikte van niet meer dan 2 mm: 

7306 61 19 - - - - andere: 

ex 7306 61 19 - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- 
of vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen

 - - - met een wanddikte van meer dan 2 mm: 

7306 61 99 - - - - andere: 

ex 7306 61 99 - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- 
of vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen

7306 69 - - met ander profiel: 

7306 69 90 - - - andere: 

ex 7306 69 90 - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- of 
vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7312 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van 
staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit: 

7312 10 - kabels en strengen: 

 - - andere, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede: 

 - - - van meer dan 3 mm: 

 - - - - kabels, gesloten kabels daaronder begrepen: 

 - - - - - niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting der 
dwarsdoorsnede: 

7312 10 81 - - - - - - van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm: 
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ex 7312 10 81 - - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7312 10 83 - - - - - - van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm: 

ex 7312 10 83 - - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7312 10 85 - - - - - - van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm: 

ex 7312 10 85 - - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7312 10 89 - - - - - - van meer dan 48 mm: 

ex 7312 10 89 - - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7312 10 98 - - - - - andere: 

ex 7312 10 98 - - - - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) of 
verwerkt tot artikelen, bestemd voor gebruik in 
burgerluchtvaartuigen 

7321 Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke 
mede dienen voor centrale verwarming daaronder begrepen), 
barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke 
niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk 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 12 00 - - voor vloeibare brandstof 

7321 19 00 - - andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen: 

ex 7321 19 00 - - - voor vaste brandstof 

 - andere toestellen: 

7321 81 - - voor gas of voor gas en andere brandstof: 

7321 82 - - voor vloeibare brandstof: 

7321 90 00 - delen 
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7323 Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, 
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 doeleinden, van ijzer 
of van staal: 

7323 10 00 - ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en 
dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor 
dergelijke doeleinden 

 - andere: 

7323 92 00 - - van gietijzer, geëmailleerd 

7323 94 - - van ijzer of van staal, geëmailleerd: 

7323 94 90 - - - andere 

7323 99 - - andere: 

 - - - andere: 

7323 99 91 - - - - gevernist of geverfd 

7324 Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van 
gietijzer, van ijzer of van staal: 

7324 10 00 - gootstenen en wasbakken van roestvrij staal: 

ex 7324 10 00 - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - badkuipen: 

7324 29 00 - - andere 

7407 Staven en profielen, van koper: 

7407 10 00 - van geraffineerd koper 

 - van koperlegeringen: 

7407 21 - - van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 

7408 Koperdraad: 

 - van koperlegeringen: 

7408 21 00 - - van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 

7408 29 00 - - andere 

7409 Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 
0,15 mm 
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7411 Buizen en pijpen, van koper 

7604 Staven en profielen, van aluminium: 

7604 10 - van niet-gelegeerd aluminium 

 - van aluminiumlegeringen: 

7604 21 00 - - holle profielen 

7604 29 - - andere: 

7604 29 90 - - - profielen 

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 12 - - van aluminiumlegeringen: 

7606 12 10 - - - strippen voor jaloezieën 

 - - - andere: 

7606 12 50 - - - - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 

 - - - - andere, met een dikte: 

7606 12 93 - - - - - van 3 of meer doch minder dan 6 mm 

7606 12 99 - - - - - van 6 mm of meer 

 - andere: 

7606 91 00 - - van niet-gelegeerd aluminium 

7606 92 00 - - van aluminiumlegeringen 

7608 Buizen en pijpen, van aluminium: 

7608 10 00 - van niet-gelegeerd aluminium: 

ex 7608 10 00 - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- of 
vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7608 20 - van aluminiumlegeringen: 

7608 20 20 - - gelast: 

ex 7608 20 20 - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- of 
vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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 - - andere: 

7608 20 89 - - - andere: 

ex 7608 20 89 - - - andere dan die voorzien van hulpstukken (fittings) voor gas- of 
vloeistofleidingen, bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

7610 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld 
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 bedoeld bij post 9406; 
platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, 
gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken: 

7610 10 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 

7610 90 - andere: 

7610 90 10 - - bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten 

8215 Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen 
en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen 

 - andere: 

8215 91 00 - - verzilverd, verguld of geplatineerd 

8407 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder 
begrepen: 

 - motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging 
van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87: 

8407 34 - - met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm³ 

 - - - andere: 

8407 34 30 - - - - gebruikte 

8408 Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren): 

8408 10 - motoren voor de voortstuwing van schepen: 

 - - gebruikte: 

8408 10 19 - - - andere 

8408 90 - andere motoren: 

 - - andere: 
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8408 90 27 - - - gebruikte: 

ex 8408 90 27 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8415 Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten 
ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en 
elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid 
van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet 
afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen: 

 - andere: 

8415 81 00 - - uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een 
klep voor het omkeren van de werking daarvan (omkeerbare 
warmtepompen): 

ex 8415 81 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8418 Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen 
voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; 
warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij 
post 8415: 

8418 50 - andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en 
dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, uitgerust met koel- of 
vriesinrichting: 

 - - koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of 
verdamper: 

8418 50 11 - - - voor diepvriesproducten 

8432 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, 
voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; 
rollers voor gras- en sportvelden: 

8432 10 - ploegen: 

 - eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines: 

8432 21 00 - - schijfeggen 

8432 29 - - andere: 

8432 30 - zaai-, plant- en pootmachines: 

8432 40 - machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen: 

8432 80 00 - andere machines, toestellen en werktuigen 

8450 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting: 
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 - machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog 
wasgoed: 

8450 11 - - volautomatische machines: 

 - - - machines met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog 
wasgoed: 

8450 11 11 - - - - voorladers 

8450 11 19 - - - - bovenladers 

8501 Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan 
generatoraggregaten: 

8501 40 - andere eenfasewisselstroommotoren: 

8501 40 20 - - met een vermogen van niet meer dan 750 W: 

ex 8501 40 20 - - - niet bestemd voor burgerluchtvaartuigen, met een vermogen van 
meer dan 735 W 

8501 40 80 - - met een vermogen van meer dan 750 W: 

ex 8501 40 80 - - - niet bestemd voor burgerluchtvaartuigen, met een vermogen van 
niet meer dan 150 kW 

 - andere meerfasewisselstroommotoren: 

8501 51 00 - - met een vermogen van niet meer dan 750 W: 

ex 8501 51 00 - - - niet bestemd voor burgerluchtvaartuigen, met een vermogen van 
meer dan 735 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: 

ex 8501 52 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 52 30 - - - met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW: 

ex 8501 52 30 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 52 90 - - - met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW: 

ex 8501 52 90 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 53 - - met een vermogen van meer dan 75 kW: 

8501 53 50 - - - tractiemotoren 

 - - - andere, met een vermogen: 
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8501 53 81 - - - - van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW: 

ex 8501 53 81 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - 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: 

ex 8501 61 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8501 61 80 - - - met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 
kVA: 

ex 8501 61 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld 
gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen: 

 - 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 32 - - met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16 kVA 

8504 32 20 - - - meettransformatoren: 

ex 8504 32 20 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 32 80 - - - andere: 

ex 8504 32 80 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 33 00 - - met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500 kVA:

ex 8504 33 00 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 40 - statische omvormers: 

 - - andere: 
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 - - - andere: 

8504 40 55 - - - - gelijkrichters voor het laden van accumulatoren: 

ex 8504 40 55 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - - andere: 

8504 40 81 - - - - - gelijkrichters: 

ex 8504 40 81 - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - - - - omzetters: 

8504 40 88 - - - - - - met een vermogen van meer dan 7,5 kVA: 

ex 8504 40 88 - - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8504 40 90 - - - - - andere: 

ex 8504 40 90 - - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8508 Stofzuigers: 

 - - 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 

8508 70 00 - delen 

8509 Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met 
ingebouwde elektromotor, andere dan de stofzuigers bedoeld bij post 
8508: 

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, verwarmingsapparaten voor 
friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische 
strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk 
gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) andere 
dan die bedoeld bij post 8545: 

8516 10 - elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en 
elektrische dompelaars 

 - elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor 
bodemverwarming of voor dergelijk gebruik: 
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8516 21 00 - - accumulatieradiatoren 

8516 29 - - andere: 

8516 29 50 - - - convectieradiatoren 

 - - - andere: 

8516 29 91 - - - - met ingebouwde ventilator 

8516 29 99 - - - - andere 

 - elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het 
drogen van de handen: 

8516 31 - - haardroogtoestellen: 

8516 32 00 - - andere toestellen voor haarbehandeling 

8516 33 00 - - toestellen voor het drogen van de handen 

8516 40 - elektrische strijkijzers 

8516 50 00 - microgolfovens 

8516 60 - andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en 
grilleerapparaten: 

 - - komforen en kookplaten: 

8516 60 51 - - - inbouwtoestellen 

8516 60 59 - - - andere 

8516 60 70 - - grilleerapparaten 

8516 60 80 - - inbouwovens 

8516 60 90 - - andere 

 - andere elektrothermische toestellen 

8516 71 00 - - koffie- en theezetapparaten 

8516 72 00 - - broodroosters 

8516 79 - - andere 
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8517 Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor 
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; 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 uitgestrekt netwerk), andere dan die 
bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528: 

 - andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van 
beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor 
de overdracht in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of 
een uitgestrekt netwerk): 

8517 69 - - andere: 

 - - - ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie: 

8517 69 39 - - - - andere: 

ex 8517 69 39 - - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien 
gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook 
indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten 
bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische 
audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers: 

8518 10 - microfoons en statieven daarvoor: 

8518 10 95 - - andere: 

ex 8518 10 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8518 30 - hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een 
microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een microfoon 
en een of meer luidsprekers: 

8518 30 95 - - andere: 

ex 8518 30 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8518 40 - elektrische audiofrequentversterkers: 

8518 40 30 - - voor telefonie en voor meetdoeleinden: 

ex 8518 40 30 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

 - - andere: 

8518 40 81 - - - met niet meer dan één kanaal: 

ex 8518 40 81 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 
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8518 40 89 - - - andere: 

ex 8518 40 89 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8518 90 00 - delen 

8521 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met 
ingebouwde videotuner: 

8521 90 00 - andere 

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 fotocamera’s en 
videocameraopnametoestellen: 

8525 50 00 - zendtoestellen 

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 

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel 
voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met 
ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het 
opnemen of het weergeven van geluid of van beelden: 

 - monitors werkend met een kathodestraalbuis: 

8528 49 - - andere: 

 - andere monitors: 

8528 59 - - andere: 

 - projectietoestellen: 

8528 69 - - andere: 

 - ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd 
ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of 
weergeven van geluid of van beelden: 

8528 71 - - niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te 
bevatten: 

8528 72 - - andere, voor kleurenweergave: 

8528 72 10 - - - televisieprojectietoestellen 

8528 72 20 - - - toestellen met een ingebouwd video-opname- of 
videoweergavetoestel 
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 - - - andere: 

 - - - - met ingebouwde beeldbuis: 

 - - - - - waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm 
kleiner is dan 1,5 en met een diagonaal van het beeldscherm: 

8528 72 31 - - - - - - van niet meer dan 42 cm 

8528 72 33 - - - - - - van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 

8528 72 39 - - - - - - van meer dan 72 cm 

 - - - - - andere: 

 - - - - - - met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder en met een 
diagonaal van het beeldscherm: 

8528 72 51 - - - - - - - van niet meer dan 75 cm 

8528 72 59 - - - - - - - van meer dan 75 cm 

8528 72 75 - - - - - - met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen 

 - - - - andere: 

8528 72 91 - - - - - waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm 
kleiner is dan 1,5 

8528 72 99 - - - - - andere 

8528 73 00 - - andere, voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 

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 waarvan kan 
worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen 
te worden gebruikt: 

 - - antennes: 

 - - - buitenantennes voor radio- en televisietoestellen: 

8529 10 31 - - - - voor ontvangst via satelliet 

8529 10 39 - - - - andere 

8529 10 65 - - - kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, 
inbouwantennes daaronder begrepen: 
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ex 8529 10 65 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8529 10 69 - - - andere: 

ex 8529 10 69 - - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8529 10 80 - - antennefilters en toestelfilters 

ex 8529 10 80 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8529 10 95 - - andere: 

ex 8529 10 95 - - - niet bestemd voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

8539 Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische 
gasontladingslampen en -buizen, “sealed beam”-lampen en lampen 
en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder 
begrepen; booglampen: 

 - andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lampen en 
buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen: 

8539 21 - - halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam 

8539 22 - - andere, met een vermogen van niet meer dan 200 W en voor een 
spanning van meer dan 100 V 

8539 29 - - andere 

 - gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en buizen 
voor ultraviolette stralen 

8539 31 - - fluorescentielampen met verhitte kathode 

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; optische vezelkabel bestaande uit 
individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders 
bevattend of voorzien van verbindingsstukken: 

8544 20 00 - coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit 

 - andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer 
dan 1 000 V: 

8544 42 - - voorzien van verbindingsstukken: 

8544 42 90 - - - andere 

8544 49 - - andere: 

 - - - andere: 
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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 

8701 Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709: 

8701 10 00 - motoculteurs 

8701 20 - trekkers (wegtractors) voor opleggers: 

8701 20 90 - - gebruikte 

8701 30 - tractors met rupsbanden: 

8701 30 90 - - andere 

8701 90 - andere: 

 - - landbouwtractors en tractors voor de bosbouw (met uitzondering 
van motoculteurs), op wielen: 

 - - - nieuwe, met een motorvermogen: 

8701 90 11 - - - - van niet meer dan 18 kW 

8701 90 20 - - - - van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kW 

8701 90 25 - - - - van meer dan 37 doch niet meer dan 59 kW 

8701 90 31 - - - - van meer dan 59 doch niet meer dan 75 kW 

8701 90 50 - - - gebruikte 

8702 Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de 
bestuurder daaronder begrepen: 

8702 10 - met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor): 

8702 90 - andere: 

 - - met een motor met vonkontsteking: 

 - - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³: 



 

NL 185   NL 

GN-code Omschrijving 

8702 90 11 - - - - nieuwe 

8702 90 19 - - - - gebruikte 

 - - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³: 

8702 90 31 - - - - nieuwe 

8702 90 39 - - - - gebruikte 

8703 Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen 
voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 8702), 
motorvoertuigen van het type “station-wagon” of “break” en 
racewagens daaronder begrepen: 

 - andere voertuigen met een motor met vonkontsteking en met op- 
en neergaande zuigers: 

8703 21 - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm³: 

8703 21 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 21 10 - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 21 90 - - - gebruikte 

8703 24 - - met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm³: 

8703 24 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 24 10 - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 24 90 - - - gebruikte 

 - andere voertuigen met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor): 

8703 31 - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm³: 

8703 31 10 - - - nieuwe: 

ex 8703 31 10 - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 31 90 - - - gebruikte 

8703 33 - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³: 

 - - - nieuwe: 

8703 33 19 - - - - andere: 

ex 8703 33 19 - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8703 33 90 - - - gebruikte 
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8704 Automobielen voor goederenvervoer: 

 - andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor): 

8704 21 - - met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton: 

 - - - andere: 

 - - - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³: 

8704 21 31 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 21 31 - - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 21 39 - - - - - gebruikte 

 - - - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³: 

8704 21 91 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 21 91 - - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 21 99 - - - - - gebruikte 

8704 22 - - met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet 
meer dan 20 ton: 

 - - - andere: 

8704 22 91 - - - - nieuwe: 

ex 8704 22 91 - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 22 99 - - - - gebruikte 

8704 23 - - met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton: 

 - - - andere: 

8704 23 91 - - - - nieuwe: 

ex 8704 23 91 - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 23 99 - - - - gebruikte 

 - andere, met een motor met vonkontsteking: 

8704 31 - - met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton: 

 - - - andere: 
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 - - - - met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³: 

8704 31 31 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 31 31 - - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 31 39 - - - - - gebruikte 

 - - - - met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³: 

8704 31 91 - - - - - nieuwe: 

ex 8704 31 91 - - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 31 99 - - - - - gebruikte 

8704 32 - - met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton: 

 - - - andere: 

8704 32 91 - - - - nieuwe: 

ex 8704 32 91 - - - - - andere dan gedemonteerd (eerste of tweede graad) 

8704 32 99 - - - - gebruikte 

8704 90 00 - andere 

8705 Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld 
takelwagens, kraanauto’s, brandweerauto’s, automobielen met 
menginstallatie voor beton, veegauto’s, sproeiauto’s, 
werkplaatsauto’s, röntgenauto’s), andere dan die hoofdzakelijk 
ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen: 

8705 30 00 - brandweerauto’s 

8705 40 00 - automobielen met menginstallatie voor beton 

8712 00 Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor: 

9301 Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens: 

9302 00 00 Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303 en 
9304 

9303 Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve 
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 waarschuwingsgranaten, pistolen 
en revolvers voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, 
lijnwerptoestellen) 



 

NL 188   NL 

GN-code Omschrijving 

9304 00 00 Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, 
werkend met veer, perslucht of gas), andere dan bedoeld bij post 
9307 

9305 Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 9301 tot 
en met 9304 

9306 Bommen, granaten, torpedo’s, mijnen, raketten, patronen en andere 
munitie en projectielen, alsmede delen daarvan, hagel en proppen 
voor patronen daaronder begrepen 

9307 00 00 Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, 
alsmede delen daarvan en scheden daarvoor 

9401 Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij 
post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, 
alsmede delen daarvan: 

9401 30 - draaistoelen, in de hoogte verstelbaar: 

9401 30 90 - - andere 

9401 40 00 - zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed 
kunnen worden omgevormd 

 - zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke 
stoffen: 

9401 51 00 - - van bamboe of van rotting 

9401 59 00 - - andere 

 - andere zitmeubelen, met onderstel van hout: 

9401 61 00 - - opgevuld 

9401 69 00 - - andere 

 - andere zitmeubelen, met onderstel van metaal: 

9401 71 00 - - opgevuld 

9401 79 00 - - andere 

9401 90 - delen: 

 - - andere: 

9401 90 30 - - - van hout 

9403 Andere meubelen en delen daarvan: 

9403 30 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren 
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9403 40 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens 

9403 50 00 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers 

9403 60 - andere meubelen van hout 

9403 90 - delen: 

9403 90 30 - - van hout 

9403 90 90 - - van andere stoffen 

9404 Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een 
raam gevatte matrassen; artikelen voor bedden en dergelijke 
(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: 

 - matrassen: 

9404 29 - - van andere stoffen 

9406 00 Geprefabriceerde bouwwerken: 

9406 00 11 - mobiele bungalows 

 - andere: 

9406 00 20 - - van hout 

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: 

ex 9503 00 10 - - poppenwagens 

 - andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed: 

9503 00 39 - - van andere stoffen: 

ex 9503 00 39 - - - van hout 

 - speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke 
wezens: 

9503 00 49 - - ander: 

ex 9503 00 49 - - - van hout 
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 - puzzels: 

9503 00 61 - - van hout 

9504 Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met 
motor of met drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor casinospellen 
en automatische bowlinginstallaties: 

9504 20 - biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor: 

9504 20 10 - - biljarten 

9506 Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek, 
voor atletiek, voor andere sporten (tafeltennis daaronder begrepen) 
of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet begrepen onder 
andere posten van dit hoofdstuk; zwembaden en speelbadjes: 

 - ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen: 

9506 62 - - opblaasbare ballen: 

9506 62 90 - - - andere 

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) 

9603 Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van 
toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende mechanische 
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 

9603 90 - andere: 

9604 00 00 Handzeven en handteemsen 

9609 Potloden (andere dan die bedoeld bij post 9608), griffels, 
potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, en 
kleermakerskrijt 

9612 Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op 
andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook 
indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, 
met of zonder doos: 

9612 20 00 - stempelkussens 
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9618 00 00 Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mechanische 
blikvangers, voor etalages 
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BIJLAGE II 

Omschrijving van de in artikel 11 van de Interimovereenkomst 
bedoelde producten van de categorie “baby beef” 

Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur dient de 
omschrijving van de goederen slechts als indicatief te worden beschouwd, aangezien in het 
kader van deze bijlage de GN-codes bepalend zijn voor de preferentieregeling. Wanneer de 
GN-code wordt voorafgegaan door “ex”, zijn de GN-code en de omschrijving gezamenlijk 
bepalend. 

GN-code Taric-
onderverdeling Omschrijving 

0102  Levende runderen: 

0102 90  - andere: 

  - - huisdieren: 

  - - - met een gewicht van meer dan 300 kg: 

  - - - - vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd 
hebben): 

ex 0102 90 51  - - - - - slachtvaarzen: 

 10 - nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van 
ten minste 320 kg doch niet meer dan 470 kg1 

ex 0102 90 59  - - - - - andere: 

 11 

21 

31 

91 

- nog zonder vervangingstanden en met een gewicht van 
ten minste 320 kg doch niet meer dan 470 kg1 

  - - - - andere: 
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ex 0102 90 71  - - - - - slachtdieren: 

 10 - mannelijke runderen, nog zonder vervangingstanden 
en met een gewicht van ten minste 350 kg doch niet 
meer dan 500 kg1 

ex 0102 90 79  - - - - - andere: 

 21 

91 

- mannelijke runderen, nog zonder vervangingstanden 
en met een gewicht van ten minste 350 kg doch niet 
meer dan 500 kg1 

0201  Vlees van runderen, vers of gekoeld: 

ex 0201 10 00  - hele en halve dieren 

 91 - hele dieren met een gewicht van ten minste 180 kg doch 
niet meer dan 300 kg en halve dieren met een gewicht van 
ten minste 90 kg doch niet meer dan 150 kg, met een 
geringe mate van verbening van het kraakbeen (met name 
van de schaambeenverbinding en van de uiteinden van de 
wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel 
vet van bijzonder fijne structuur1 

0201 20  - andere delen, met been: 
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onderverdeling Omschrijving 

ex 0201 20 20  - - “Compensated quarters”: 

 91 - “Compensated quarters” met een gewicht van ten minste 
90 kg doch niet meer dan 150 kg, met een geringe mate 
van verbening van het kraakbeen (met name van de 
schaambeenverbinding en van de uiteinden van de 
wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel 
vet van bijzonder fijne structuur1 

ex 0201 20 30  - - voorvoeten en voorspannen: 

 91 - voorvoeten met een gewicht van ten minste 45 kg doch 
niet meer dan 75 kg, met een geringe mate van verbening 
van het kraakbeen (met name van de uiteinden van de 
wervels), met helderroze vlees, en met wit tot heldergeel 
vet van bijzonder fijne structuur1 
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GN-code Taric-
onderverdeling Omschrijving 

ex 0201 20 50  - - achtervoeten en achterspannen: 

 91 - achtervoeten met een gewicht van ten minste 45 kg en niet 
meer dan 75 kg (of, wanneer het de zogenoemde 
“Pistola”-versnijding betreft, met een gewicht van ten 
minste 38 kg doch niet meer dan 68 kg) met een geringe 
mate van verbening van het kraakbeen (met name van de 
uiteinden van de wervels), met helderroze vlees, en met 
wit tot heldergeel vet van bijzonder fijne structuur1 

1 Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden van de op dit gebied geldende 
communautaire bepalingen. 
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BIJLAGE III a) 

Tariefconcessies van Servië voor landbouwproducten uit de 
Gemeenschap  

zoals bedoeld in artikel 12, lid 2, onder a), van de 
Interimovereenkomst 

GN-code Omschrijving 

0101 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 
0102 Levende runderen: 
0102 10 - fokdieren van zuiver ras: 

0102 90 - andere: 

0102 90 90 - - andere 

0103 Levende varkens: 

0103 10 00 - fokdieren van zuiver ras 

 - andere: 

0103 91 - - met een gewicht van minder dan 50 kg: 

0103 91 90 - - - andere 

0103 92 - - met een gewicht van 50 kg of meer: 

0103 92 90 - - - andere 

0104 Levende schapen en geiten: 

0104 10 - schapen: 

0104 10 10 - - fokdieren van zuiver ras 

0104 20 - geiten: 

0104 20 10 - - fokdieren van zuiver ras 

0105  Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en 
parelhoenders): 
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 - met een gewicht van niet meer dan 185 g: 

0105 11 - - hanen en kippen: 

 - - - vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens: 

0105 11 11 - - - - legrassen 

0105 11 19 - - - - andere 

 - - - andere: 

0105 11 91 - - - - legrassen 

0105 12 00 - - kalkoenen 
0105 19 - - andere 

 - andere: 

0105 99 - - andere 
0106 Andere levende dieren 
0203 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: 

 - vers of gekoeld: 

0203 11 - - hele en halve dieren: 
0203 11 90 - - - andere 

0203 19 - - andere: 

0203 19 90 - - - andere 

 - bevroren: 

0203 21 - - hele en halve dieren: 
0203 21 90 - - - andere 
0203 22 - - hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been: 
0203 22 90 - - - andere 
0203 29 - - andere: 
0203 29 90 - - - andere 
0205 00 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, 

gekoeld of bevroren 
0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van 

geiten, van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, 
gekoeld of bevroren: 
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0206 10 - van runderen, vers of gekoeld: 
0206 10 10 - - bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 
0208 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren 
0210 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; 

meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke 
consumptie: 

 - andere, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor 
menselijke comsumptie, daaronder begrepen: 

0210 91 00 - - van primaten 
0210 92 00 - - van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de 

orde Cetacea); van lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde 
Sirenia) 

0210 93 00 -- van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 
0210 99 - - andere: 

 - - - vlees: 

0210 99 10 - - - - van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd 

 - - - - van schapen en van geiten: 

0210 99 21 - - - - - met been 
0210 99 29 - - - - - zonder been 
0210 99 31 - - - - van rendieren 
0210 99 39 - - - - andere 

 - - - slachtafvallen: 

 - - - - ander: 

 - - - - - levers van pluimvee: 

0210 99 71 - - - - - - vette levers (foies gras) van ganzen en van eenden, gezouten of 
gepekeld 

0210 99 79 - - - - - - ander 
0210 99 80 - - - - - ander 
0406 Kaas en wrongel: 
0406 40 - blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn 

verkregen door gebruik te maken van Penicillium roqueforti 
0406 90 - andere kaas 
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 - - andere: 

0406 90 35 - - - Kefalotyri 

 - - - andere: 

 - - - - andere 

 - - - - - met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een 
vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa: 

 - - - - - - van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten: 

0406 90 85 - - - - - - - Kefalograviera en Kasseri 
0407 00 Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt: 

 - van pluimvee: 

 - - broedeieren: 

0407 00 11 - - - van kalkoenen of van ganzen 
0407 00 19 - - - andere 
0407 00 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 19 - - andere: 
0408 19 20 - - - ongeschikt voor menselijke consumptie 
0410 00 00 Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders 

onder begrepen 
0504 00 00 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 

0511 Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder 
begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet 
geschikt voor menselijke consumptie: 

0511 10 00 - rundersperma 

 - andere: 
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0511 99 - - andere: 
0511 99 10 - - - pezen en zenen; snippers en dergelijke afval van ongelooide huiden 

of vellen 
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 20 - bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -

wortels: 
0601 20 10 - - cichoreiplanten en -wortels 
0602 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; 

champignonbroed: 
0602 90 - andere: 
0602 90 10 - - champignonbroed 
0602 90 20 - - ananasplantjes 
0602 90 30 - - groenteplanten en aardbeiplanten 

 - - andere: 

 - - - planten voor de open grond: 

 - - - - andere planten voor de open grond: 

0602 90 51 - - - - - vaste planten 
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: 

0701 Aardappelen, vers of gekoeld: 
0701 10 00 - zaad 
0705 Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten 

(Cichorium spp.), vers of gekoeld: 

 - andijvie, witloof en andere cichoreigroenten: 

0705 21 00 - - witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 
0705 29 00 - - andere 
0709 Andere groenten, vers of gekoeld: 
0709 20 00 - asperges 
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0709 90 - andere: 

 - - olijven: 

0709 90 31 - - - bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie 
0709 90 39 - - - andere 
0709 90 40 - - kappers 
0709 90 50 - - venkel 
0709 90 70 - - kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) 
0709 90 80 - - artisjokken 
0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren: 
0710 80 - andere groenten: 
0710 80 10 - - olijven 
0710 80 80 - - artisjokken 
0710 80 85 - - asperges 
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 90 - andere groenten; mengsels van groenten: 

 - - groenten: 

0711 90 70 - - - kappers 
0713 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld 

spliterwten): 
0713 10 - erwten (Pisum sativum): 
0713 10 10 - - bestemd voor zaaidoeleinden 
0713 20 00 - kekers 

 - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.): 

0713 39 00 - - andere 
0713 90 00 - andere 
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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 

0801 Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder 
dop of schaal 

0802 Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet 
gepeld: 

 - amandelen: 

0802 11 - - in de dop 
0802 12 - - zonder dop 
0802 40 00 - kastanjes (Castanea spp.) 
0802 50 00 - pistaches (pimpernoten) 
0802 60 00 - Australische noten 
0802 90 - andere 
0803 00 Bananen, “plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd 
0804 Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, manga's en 

manggistans, vers of gedroogd 
0805 Citrusvruchten, vers of gedroogd 
0806 Druiven, rozijnen en krenten: 
0806 20 - gedroogd 
0807 Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja’s, vers: 
0807 20 00 - papaja’s 
0808 Appelen, peren en kweeperen, vers: 
0808 20 - peren en kweeperen: 
0808 20 90 - - kweeperen 
0809 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en 

sleepruimen, vers: 
0809 40 - pruimen en sleepruimen: 
0809 40 90 - - sleepruimen 
0810 Ander fruit, vers: 
0810 40 - veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht Vaccinium: 
0810 40 30 - - blauwe bosbessen (vruchten van Vaccinium myrtillus) 
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0810 50 00 - kiwi's 
0810 60 00 - doerians 
0810 90 - andere 
0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet 

met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: 
0811 20 - frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode 

aalbessen en kruisbessen: 

 - - andere: 

0811 20 39 - - - zwarte aalbessen 
0811 20 51 - - - rode aalbessen 
0811 20 59 - - - bramen en moerbeien 
0811 20 90 - - - andere 
0811 90 - andere: 

 - - met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: 

 - - - met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten: 

0811 90 11 - - - - tropische vruchten en tropische noten 

 - - - 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 Vaccinium myrtilloides en van 

Vaccinium angustifolium) 
0811 90 85 - - - tropische vruchten en tropische noten 
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 90 - andere: 
0812 90 20 - - sinaasappelen 
0812 90 30 - - papaja’s 
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0812 90 40 - - blauwe bosbessen (vruchten van Vaccinium myrtillus) 
0812 90 70 - - guaves, manga’s, manggistans, tamarindevruchten, cashewappelen, 

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 40 - andere vruchten: 
0813 40 50 - - papaja’s 
0813 40 60 - - tamarindevruchten 
0813 40 70 - - cashewappelen, lychees, nangka’s (“jackfruit”), 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, carambola’s en pitahaya’s 

0813 50 15 - - - - andere 

 - - 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 
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, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd 

0901 Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; 
bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, 
ongeacht de mengverhouding: 
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 - koffie, ongebrand: 

0901 11 00 - - waaruit geen cafeïne is verwijderd 
0901 12 00 - - waaruit cafeïne is verwijderd 
0901 90 - andere 
0902 Thee, ook indien gearomatiseerd 
0904 Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum 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 
0905 00 00 Vanille 
0906 Kaneel en kaneelknoppen 
0907 00 00 Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen 
0908 Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom 
0909 Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en 

karwijzaad; jeneverbessen 
0910 Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere 

specerijen: 
0910 10 00 - gember 
0910 20 - saffraan 
0910 30 00 - kurkuma 

 - andere specerijen: 

0910 91 - - mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit hoofdstuk 
0910 99 - - andere: 
0910 99 10 - - - fenegriekzaad 

 - - - tijm: 

 - - - - niet fijngemaakt en niet gemalen: 

0910 99 31 - - - - - wilde tijm (Thymus serpyllum) 
0910 99 33 - - - - - andere 
0910 99 39 - - - - fijngemaakt of gemalen 
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0910 99 50 - - - laurierbladeren 
0910 99 60 - - - kerrie 
1001 Tarwe en mengkoren: 
1001 10 00 - van harde tarwe (“durum”) 
1001 90 - andere: 
1001 90 10 - - spelt, bestemd voor zaaidoeleinden 

 - - spelt, zachte tarwe en mengkoren: 

1001 90 91 - - - zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed 
1002 00 00 Rogge 
1003 00 Gerst: 
1003 00 10 - zaad 
1004 00 00 Haver 
1006 Rijst 
1007 00 Graansorgho 
1008 Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen 
1102 Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren: 
1102 10 00 - roggemeel 
1102 90 - andere 
1103 Gries, griesmeel en pellets van granen: 

 - gries en griesmeel: 

1103 19 - - van andere granen: 
1103 19 10 - - - van rogge 
1103 19 40 - - - van haver 
1103 19 50 - - - van rijst 
1103 19 90 - - - ander 
1103 20 - pellets: 
1103 20 50 - - van rijst 
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 vlokken of gemalen: 

 - granen, geplet of in vlokken: 
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1104 12 - - van haver 
1104 19 - - van andere granen: 

 - - - andere: 

1104 19 91 - - - - vlokken van rijst 

 - andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of 
gebroken): 

1104 22 - - van haver: 
1104 22 30 - - - gepeld en gesneden of gebroken (“grutten”) 
1104 22 50 - - - gepareld 
1104 22 98 - - - andere 
1104 29 - - van andere granen: 

 - - - van gerst: 

1104 29 01 - - - gepeld 
1104 29 03 - - - - gepeld en gesneden of gebroken (“grutten”) 
1104 30 - graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen 
1105 Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen 
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 20 - van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714 
1106 30 - van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8 
1107 Mout, ook indien gebrand: 
1107 10 - niet gebrand: 

 - - van tarwe: 

1107 10 11 - - - in de vorm van meel 
1107 10 19 - - - andere 
1108 Zetmeel; inuline: 

 - zetmeel: 

1108 11 00 - - tarwezetmeel 
1108 14 00 - - maniokzetmeel (cassave) 
1108 19 - - ander zetmeel 
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1108 20 00 - inuline 
1201 00 Sojabonen, ook indien gebroken 
1202 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook 

indien gedopt of gebroken 
1203 00 00 Kopra 
1204 00 Lijnzaad, ook indien gebroken 
1205 Kool- en raapzaad, ook indien gebroken 
1207 Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken 
1209 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen: 

 - zaad van voedergewassen: 

1209 22 - - zaad van klaver (Trifolium spp.) 
1209 23 - - zwenkgraszaad 
1209 24 00 - - zaad van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) 
1209 25 - - zaad van raaigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 
1209 29 - - ander 
1209 30 00 - zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen 

 - ander: 

1209 91 - - groentezaad 
1209 99 - - ander 
1211 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk 

gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of 
parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook 
indien gesneden, gebroken of in poedervorm 

1212 Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, 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 
genoemd noch elders onder begrepen: 

 - andere: 

1212 91 - - suikerbiet 
1212 99 - - andere 
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1213 00 00 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, 
geperst of in pellets 

1214 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, 
hanenkammetjes (esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke 
voedergewassen, ook indien in pellets: 

1214 90 - andere 
1301 Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen 

(bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong 
1302 Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; 

agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen 
en bindmiddelen, ook indien gewijzigd: 

 - plantensappen en plantenextracten: 

1302 11 00 - - opium 
1302 19 - - andere: 
1302 19 05 - - - vanille-oleohars 

 - plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit 
plantaardige producten: 

1302 32 - - plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-
jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden: 

1302 32 90 - - - guarzaad 
1302 39 00 - - andere 
1501 00 Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan 

dat bedoeld bij post 0209 of 1503: 

 - varkensvet (reuzel daar onder begrepen): 

1501 00 11 - - bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van 
producten voor menselijke consumptie 

1501 00 90 - vet van gevogelte 
1502 00 Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 
1503 00 Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet 

geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid 
1504 Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, 

ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 
1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 

gewijzigd: 
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1507 10 - ruwe olie, ook indien ontgomd: 
1507 10 10 - - voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging 

van producten voor menselijke consumptie 
1507 90 - andere: 
1507 90 10 - - voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging 

van producten voor menselijke consumptie 
1508 Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet 

chemisch gewijzigd 
1509 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 

gewijzigd 
1510 00 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook 

indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met 
olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, daaronder begrepen 

1511 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 
gewijzigd 

1512 Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, 
ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: 

 - katoenzaadolie en fracties daarvan: 

1512 21 - - ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol 
1512 29 - - andere 
1513 Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties 

daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 
1515 Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), 

alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 
gewijzigd: 

 - lijnzaadolie en fracties daarvan: 

1515 11 00 - - ruwe olie 
1515 19 - - andere 
1515 30 - ricinusolie en fracties daarvan 
1515 50 - sesamolie en fracties daarvan 
1515 90 - andere: 

 - - tabakszaadolie en fracties daarvan: 

 - - - ruwe olie: 
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1515 90 21 - - - - voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

1515 90 29 - - - - andere 

 - - - andere: 

1515 90 31 - - - - voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

1515 90 39 - - - - andere 

 - - andere olie en fracties daarvan 

 - - - ruwe olie: 

1515 90 40 - - - - voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

 - - - - andere: 

1515 90 51 - - - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

1515 90 59 - - - - - vast, andere; vloeibaar 

 - - - andere: 

1515 90 60 - - - - voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

 - - - - andere: 

1515 90 91 - - - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

1515 90 99 - - - - - vast, andere; vloeibaar 
1516 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel 

of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of 
geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid: 

1516 10 - dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan 
1516 20 - plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan: 

 - - andere: 

1516 20 91 - - - in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer 
dan 1 kg 

 - - - andere: 
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1516 20 95 - - - - koolzaad-,  lijnzaad-, raapzaad-, zonnebloemzaad-, illipenoten-, 
karitenoten-, makore-, touloucounazaden- en babassunotenolie, voor 
technisch of industrieel gebruik (m.u.v. voor de vervaardiging van 
producten voor menselijke consumptie) 

 - - - - andere: 

1516 20 96 - - - - - grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonnebloemzaadolie; 
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 
1518 00 Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties 

daarvan, gekookt, geoxideerd, gedehydreerd, gezwaveld, 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 elders 
onder begrepen: 

 - mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander technisch of 
industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 
menselijke consumptie: 

1518 00 31 - - ruwe 
1518 00 39 - - andere 
1522 00 Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van 

dierlijke of plantaardige was: 

 - 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 
1522 00 39 - - - andere 

 - - andere: 

1522 00 91 - - - droesem of bezinksel van olie; soapstocks 
1522 00 99 - - - andere 
1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van 

bloed: 
1602 20 - van levers van dieren van alle soorten 
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 - van pluimvee bedoeld bij post 0105: 

1602 31 - - van kalkoenen 
1602 90 - andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder 

begrepen 
1603 00 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren 

of van andere ongewervelde waterdieren 
1702 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose 

(levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet 
gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook 
indien met natuurhoning vermengd; karamel: 

 - lactose (melksuiker) en melksuikerstroop: 

1702 11 00 - - bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), 
uitgedrukt in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof 

1702 19 00 - - andere 
1702 20 - ahornsuiker en ahornsuikerstroop 
1702 30 - glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 

gewichtspercenten fructose bevattend: 
1702 30 10 - - isoglucose 

 - - andere: 

 - - - bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten zuivere 
glucose: 

1702 30 59 - - - - andere 

 - - - andere: 

1702 30 91 - - - - in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 
1702 40 - glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 

50 gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van 
invertsuiker 

1702 60 - andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50 
gewichtspercenten fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker: 

1702 60 80 - - inulinestroop 
1702 60 95 - - andere 
1702 90 - andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en 

suikerstropen die in droge toestand 50 gewichtspercenten fructose 
bevatten: 
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1702 90 60 - - kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd 

 - - karamel: 

1702 90 71 - - - bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten 
sacharose 

 - - - andere: 

1702 90 75 - - - - in poeder, ook indien geagglomereerd 
1702 90 79 - - - - andere 
1801 00 00 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand 
1802 00 00 Cacaodoppen, schillen, vliezen en ander cacaoafval 
2001 Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of 

verduurzaamd in azijn of azijnzuur: 
2001 90 - andere: 
2001 90 10 - - mangochutney 
2001 90 65 - - olijven 
2001 90 91 - - tropische vruchten en tropische noten 
2001 90 93 - - uien 
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 60 00 - asperges 
2005 70 - olijven 
2005 91 00 - - bamboescheuten 
2005 99 - - andere: 
2005 99 20 - - - kappers 
2005 99 30 - - - artisjokken 
2005 99 50 - - - mengsels van groenten 
2006 00 Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt 

met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd): 
2006 00 10 - gember 

 - andere: 

 - - met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten: 

2006 00 35 - - - tropische vruchten en tropische noten 
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 - - ander: 

2006 00 91 - - - tropische vruchten en tropische noten 
2006 00 99 - - - andere 
2007 Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door 

koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen: 

2007 10 - gehomogeniseerde bereidingen: 

 - - andere: 

2007 10 91 - - - van tropische vruchten 

 - andere: 

2007 91 - - Citrusvruchten 
2007 99 - - andere: 

 - - - met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten: 

2007 99 20 - - - - kastanjepasta (“crème de marrons”) 

 - - - andere: 

2007 99 93 - - - - van tropische vruchten en tropische noten 
2007 99 98 - - - - andere 
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 onder begrepen: 

 - noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd: 

2008 11 - - grondnoten: 

 - - - andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van: 

 - - - - van meer dan 1 kg: 

2008 11 92 - - - - - gebrand 
2008 11 94 - - - - - andere 

 - - - - van niet meer dan 1 kg: 

2008 11 96 - - - - - gebrand 
2008 11 98 - - - - - andere 
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2008 19 - - andere, mengsels daaronder begrepen 
2008 20 - ananassen 
2008 30 - citrusvruchten 
2008 40 - peren: 

 - - met toegevoegde alcohol: 

 - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 
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 een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer 
dan 1 kg: 

2008 40 31 - - - - met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 
2008 40 39 - - - - andere 
2008 50 - abrikozen: 

 - - met toegevoegde alcohol: 

 - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 
van meer dan 1 kg: 

 - - - - 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 
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 - - - in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer 
dan 1 kg: 

2008 50 51 - - - - met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 
2008 50 59 - - - - andere 
2008 70 - perziken, nectarines daaronder begrepen: 

 - - met toegevoegde alcohol: 

 - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 
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 een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer 
dan 1 kg: 

2008 70 51 - - - - met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 
2008 70 59 - - - - andere 
2008 80 - aardbeien: 

 - - 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 
2008 92 - - mengsels: 
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 - - - met toegevoegde alcohol: 

 - - - - met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten: 

 - - - - - met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% 
mas: 

2008 92 12 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

2008 92 14 - - - - - - andere 

 - - - - - andere: 

2008 92 16 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

2008 92 18 - - - - - - andere 

 - - - - andere: 

 - - - - - met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% 
mas: 

2008 92 32 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

2008 92 34 - - - - - - andere 

 - - - - - andere: 

2008 92 36 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

2008 92 38 - - - - - - andere 

 - - - zonder toegevoegde alcohol: 

 - - - - met toegevoegde suiker: 

 - - - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg: 

2008 92 51 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 
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 - - - - - andere: 

 - - - - - - mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige 
vruchtensoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal 
van de vruchten: 

2008 92 72 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

 - - - - - - andere: 

2008 92 76 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

 - - - - zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud 
per onmiddellijke verpakking: 

 - - - - - van 5 kg of meer: 

2008 92 92 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

 - - - - - van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg: 

2008 92 94 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische 
vruchten en tropische noten van 50 gewichtspercenten of meer daaronder 
begrepen) 

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 

 - - - - 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 
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 - - - - - - andere: 

2008 99 31 - - - - - - - tropische vruchten 

 - - - - - andere: 

 - - - - - - met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% 
mas: 

2008 99 36 - - - - - - - tropische vruchten 

 - - - - - - andere: 

2008 99 38 - - - - - - - tropische vruchten 

 - - - zonder toegevoegde alcohol: 

 - - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg: 

2008 99 41 - - - - - gember 
2008 99 46 - - - - - passievruchten, guaves en tamarindevruchten 
2008 99 47 - - - - - manga’s, manggistans, papaja’s, cashewappelen, lychees, nangka’s 

(“jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s 

 - - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg: 

2008 99 51 - - - - - gember 
2008 99 61 - - - - - passievruchten en van guaves 
2009 Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en 

ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: 

 - sinaasappelsap: 

2009 11 - - bevroren 
2009 19 - - ander 

 - sap van pompelmoezen of van pomelo’s: 

2009 21 00 - - met een brixwaarde van niet meer dan 20 
2009 29 - - ander 
2009 39 - - ander: 

 - - - met een brixwaarde van meer dan 67: 

2009 39 11 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht 
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2009 39 19 - - - - ander 

 - - - met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67: 

 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht: 

 - - - - - citroensap: 

2009 39 59 - - - - - - zonder toegevoegde suiker 
2009 49 - - ander: 

 - - - met een brixwaarde van meer dan 67: 

2009 49 11 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht 

 - - - met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67: 

 - - - - ander: 

2009 49 99 - - - - - zonder toegevoegde suiker 
2009 80 - sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd: 

 - - met een brixwaarde van meer dan 67: 

 - - - ander: 

 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht: 

2009 80 34 - - - - - sap van tropische vruchten 

 - - - - ander: 

2009 80 36 - - - - - sap van tropische vruchten 
2009 80 38 - - - - - ander 

 - - met een brixwaarde van niet meer dan 67: 

 - - - ander: 

 - - - - ander: 

 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten: 

2009 80 85 - - - - - - sap van tropische vruchten 

 - - - - - met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten: 

2009 80 88 - - - - - - sap van tropische vruchten 
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 - - - - - zonder toegevoegde suiker: 

2009 80 97 - - - - - - sap van tropische vruchten 
2009 90 - mengsels van sappen: 

 - - met een brixwaarde van niet meer dan 67: 

 - - - andere: 

 - - - - met een waarde van meer 30 € per 100 kg nettogewicht: 

 - - - - - mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen: 

2009 90 41 - - - - - - met toegevoegde suiker 
2009 90 49 - - - - - - andere 

 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € per 100 kg nettogewicht: 

 - - - - - andere: 

 - - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten: 

2009 90 92 - - - - - - - mengsels van sap van tropische vruchten 

 - - - - - - zonder toegevoegde suiker: 

2009 90 97 - - - - - - - mengsels van sap van tropische vruchten 
2009 90 98 - - - - - - - andere 
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; kanen 
2302 Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van 

andere bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in 
pellets: 

2302 10 - van maïs 
2302 40 - van andere granen: 
2302 50 00 - van peulvruchten 
2303 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, 

uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie, 
bostel (brouwerijafval), afvallen van branderijen, ook indien in pellets: 

2303 30 00 - bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen 
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2305 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van 
grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets 

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 
2306 20 00 - van lijnzaad 

 - van kool- of van raapzaad: 

2306 41 00 - van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur 
2306 49 00 - - andere 
2306 50 00 - van kokosnoten of van kopra 
2306 60 00 - van palmnoten of van palmpitten 
2306 90 - andere 
2307 00 Wijnmoer; ruwe wijnsteen 
2308 00 Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen 

en bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het 
voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen 

2309 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: 
2309 10 - honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein 
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 
3301 Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of 

vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; 
geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in 
was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; 
terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; 
gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische 
oliën: 

 - etherische oliën van citrusvruchten: 

3301 12 - - van sinaasappel 
3301 13 - - van citroen 
3301 19 - - andere 
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3301 24 - - van pepermunt (Mentha piperita) 
3301 25 - - andere muntolie 
3301 29 - - andere: 

 - - - kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie: 

3301 29 11 - - - - waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 
3301 29 31 - - - - waaruit de terpenen zijn afgesplitst 

 - - - andere: 

 - - - - waaruit de terpenen zijn afgesplitst: 

3301 29 71 - - - - - geraniumolie; jasmijnolie; vetiverolie 
3301 29 79 - - - - - lavendelolie en lavandinolie 
3302 Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder 

begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden 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 drankenindustrie: 

 - - van de soort gebruikt in de drankenindustrie: 

3302 10 40 - - - andere 
3302 10 90 - - van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie 
3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne: 
3501 90 - andere: 
3501 90 10 - - lijm van caseïne 
3502 Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer 

weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, 
berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van 
albuminen: 

3502 20 - lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder 
begrepen 

3502 90 - andere 
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 
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3504 00 00 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten 
daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, 
ook indien behandeld met chroom 

3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of 
veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander 
gewijzigd zetmeel: 

3505 10 - dextrine en ander gewijzigd zetmeel: 

 - - ander gewijzigd zetmeel: 

3505 10 50 - - - door ethervorming of door verestering gewijzigd 
4101 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden 

of van paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, 
gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet 
tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit:

4101 20 - gehele huiden en vellen, 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 90 00 - andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen 
4102 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, 

gekalkt, gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, 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 

4103 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, 
gepekeld (“pickled”) of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet 
tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit, 
andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn 
uitgezonderd 

4301 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor 
bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid noch anderszins bereid, 
andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 
4102 en 4103: 

4301 30 00 - van lam, de volgende: Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en 
dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse 
lammeren 

4301 60 00 - van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten 
4301 80 - andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of 

poten: 
4301 90 00 - koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen 
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5001 00 00 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld 
5002 00 00 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd 
5003 00 00 Afval van zijde (met inbegrip van cocons die ongeschikt zijn om af te 

haspelen, afval van garen en rafelingen) 

Met nulrecht voor onbeperkte hoeveelheden vanaf de inwerkingtreding van de 
overeenkomst 
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Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU – Servië 

BIJLAGE III b) 

Tariefconcessies van Servië voor landbouwproducten uit de 
Gemeenschap  

zoals bedoeld in artikel 12, lid 2, onder b), van de 
Interimovereenkomst 

De douanerechten (ad valorem en/of specifiek) voor de goederen in deze bijlage worden 
verlaagd en afgeschaft volgens het tijdschema dat in de bijlage voor elk product is 
aangegeven. Indien naast het douanerecht ad valorem en/of specifiek douanerecht een tijdelijk 
recht wordt toegepast, wordt dit tijdelijke recht [20%] op de datum van inwerkintreding van 
deze overeenkomst ingetrokken. 

Inwerki
ng-

treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Jaar 6 
en 

volgend
e GN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0102 Levende runderen:       

0102 90 - andere:       

 - - huisdieren:       

 - - - met een gewicht van meer dan 80 kg doch 
niet meer dan 160 kg:       

0102 90 29 - - - - andere 70% 60% 50% 40% 30% 0% 

0104 Levende schapen en geiten:       

0104 10 - schapen:       

 - - andere:       

0104 10 80 - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0104 20 - geiten:       

0104 20 90 - - andere 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

0105   Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, 
ganzen, kalkoenen en parelhoenders):       

 - met een gewicht van niet meer dan 185 g:       

0105 11 - - hanen en kippen:       
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 - - - andere:       

0105 11 99 - - - - andere 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

 - andere:       

0105 94 00 - - hanen en kippen 70% 60% 50% 40% 30% 0% 

0204 Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld 
of bevroren:       

0204 50 - vlees van geiten 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van 
varkens, van schapen, van geiten, van paarden, 
van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, 
gekoeld of bevroren: 

      

0206 10 - van runderen, vers of gekoeld:       

 - - andere:       

0206 10 91 - - - levers 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 10 95 - - - longhaasjes en omlopen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - van runderen, bevroren:       

0206 21 00 - - tongen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 22 00 - - levers 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 29 - - andere:       

0206 29 10 - - - bestemd voor de vervaardiging van 
farmaceutische producten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - andere:       

0206 29 91 - - - - longhaasjes en omlopen 90% 70% 60% 50% 30% 0% 

0206 80 - andere, vers of gekoeld 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0206 90 - andere, bevroren: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee 
(bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of 
bevroren: 

      

 - van kalkoenen:       

0207 24 - - niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 25 - - niet in stukken gesneden, bevroren:       
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0207 25 10 - - - geplukt, schoongemaakt, zonder kop en 
zonder poten, doch met hals, met hart, met lever 
en met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80%)

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 25 90 - - - geplukt, schoongemaakt, zonder kop, 
zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder 
lever en zonder spiermaag (zogenaamde 
kalkoenen 73%), of in andere staat aangeboden 

80% 70% 50% 40% 10% 0% 

0207 26 - - delen en slachtafvallen, vers of gekoeld: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 27 - - delen en slachtafvallen, bevroren 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - van eenden, van ganzen of van parelhoenders:       

0207 32 - - niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 33 - - niet in stukken gesneden, bevroren 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 34 - - vette levers (foies gras), vers of gekoeld 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0207 35 - - andere, vers of gekoeld 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0207 36 - - andere, bevroren 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0209 00 Spek (ander dan doorregen spek), alsmede 
varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten 
noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of 
gerookt: 

      

 - spek:       

0209 00 30 - vet van varkens, ander dan van de GN-codes 
0209 00 11 of 0209 00 19 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0209 00 90 - vet van gevogelte 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 Melk en room, niet ingedikt, zonder 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:       

0401 10 - met een vetgehalte van niet meer dan 1 
gewichtspercent 95% 90% 60% 50% 40% 0% 

0401 20 - met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet 
meer dan 6 gewichtspercenten       

 - - met een vetgehalte van niet meer dan 3 
gewichtspercenten:       

0401 20 11 - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 20 19 - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - met een vetgehalte van meer dan 3 
gewichtspercenten:       
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0401 20 91 - - - in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0401 20 99 - - - andere 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0401 30 - met een vetgehalte van meer dan 6 
gewichtspercenten 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

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 vetgehalte van niet meer dan 1,5 
gewichtspercent: 

      

 - - andere:       

0402 10 91 - - - in een onmiddellijke verpakking met een 
netto-inhoud van niet meer dan 2,5 kg 80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0402 29 - - andere 95% 75% 55% 35% 15% 0% 

 - andere:       

0402 91 - - zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen 95% 75% 55% 35% 15% 0% 

0402 99 - - andere 95% 75% 55% 35% 15% 0% 

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 90 - 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 - - - - - van niet meer dan 1,5 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 13 - - - - - van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 19 - - - - - van meer dan 27 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - andere, met een vetgehalte:       

0403 90 31 - - - - - van niet meer dan 1,5 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0403 90 33 - - - - - van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 39 - - - - - van meer dan 27 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - andere:       

 - - - - zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen en met een vetgehalte:       

0403 90 51 - - - - - van niet meer dan 3 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 53 - - - - - van meer dan 3 doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 59 - - - - - van meer dan 6 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - andere, met een vetgehalte:       

0403 90 61 - - - - - van niet meer dan 3 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 63 - - - - - van meer dan 3 doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0403 90 69 - - - - - van meer dan 6 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

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 
zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder 
begrepen: 

      

0404 10 - wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of 
met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0404 90 - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0406 Kaas en wrongel:       

0406 20 - Kaas van alle soorten, geraspt of in poeder 90% 70% 50% 30% 15% 0% 

0406 90 - andere kaas:       

0406 90 01 - - bestemd voor verwerking 90% 70% 50% 30% 15% 0% 

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 80% 60% 40% 30% 10% 0% 
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0408 11 80 - - - ander 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 19 - - ander:       

 - - - ander:       

0408 19 81 - - - - vloeibaar 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 19 89 - - - - ander, inclusief bevroren 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - andere:       

0408 91 - - gedroogd 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0408 99 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0601 Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in 
blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, 
andere dan die bedoeld bij post 1212: 

      

0601 20 - bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in 
bloei; cichoreiplanten en -wortels:       

0601 20 30 - - orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0601 20 90 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 Andere levende planten (wortels daaronder 
begrepen), stekken en enten; champignonbroed:       

0602 10 - stekken zonder wortels en enten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 20 - bomen en heesters, voor de teelt van eetbare 
vruchten, ook indien geënt 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 30 00 - rododendrons en azalea’s, ook indien geënt 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 - andere:       

 - - andere:       

 - - - planten voor de open grond:       

 - - - - bomen en heesters:       

0602 90 41 - - - - - woudbomen en woudheesters 
(zogenaamd bosplantsoen) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - andere:       

0602 90 45 - - - - - - bewortelde stekken en jonge planten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 49 - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - andere planten voor de open grond:       

0602 90 59 - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 - - - kamerplanten:       

0602 90 70 - - - - bewortelde stekken, zaailingen en 
plantgoed, met uitzondering van cactussen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - andere:       

0602 90 91 - - - - - bloeiende planten (in knop of bloem), 
met uitzondering van cactussen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0602 90 99 - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0603 Afgesneden bloemen, bloesems en 
bloemknoppen, voor bloemstukken of voor 
versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, 
geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd:

      

 - vers:       

0603 11 00 - - rozen 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 12 00 - - anjers 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 13 00 - - orchideeën 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 14 00 - - chrysanten 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 19 - - andere 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0603 90 00 - andere 90% 80% 70% 60% 35% 0% 

0701 Aardappelen, vers of gekoeld:       

0701 90 - andere:       

0701 90 10 - - bestemd voor de vervaardiging van zetmeel 95% 80% 65% 40% 25% 0% 

 - - andere:       

0701 90 50 - - - nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 
januari tot en met 30 juni 95% 80% 65% 40% 25% 0% 

0703 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare 
looksoorten, vers of gekoeld:       

0703 10 - uien en sjalotten 90% 70% 50% 30% 10% 0% 

0703 20 00 - knoflook 90% 70% 50% 30% 10% 0% 

0703 90 00 - prei en andere eetbare looksoorten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0704 Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, 
koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool 
van het geslacht Brassica, vers of gekoeld: 

      

0704 10 00 - bloemkool 80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0704 20 00 - spruitjes 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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0704 90 - andere:       

0704 90 10 - - witte kool en rode kool 80% 60% 50% 40% 20% 0% 

0704 90 90 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0706 Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, 
knolselderij, radijs en dergelijke eetbare 
wortelen en knollen, vers of gekoeld: 

      

0706 10 00 - wortelen en rapen 90% 80% 70% 60% 50% 0% 

0706 90 - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0708 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of 
gekoeld:       

0708 90 00 - andere peulgroenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 Andere groenten, vers of gekoeld:       

0709 30 00 - aubergines 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 40 00 - selderij, andere dan knolselderij 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - paddestoelen en truffels:       

0709 51 00 - - paddenstoelen van het geslacht Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 59 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 70 00 - spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en 
tuinmelde 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 - andere:       

0709 90 10 - - sla, andere dan Lactuca sativa en andere dan 
cichoreigroenten (Cichorium spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 20 - - snijbiet en kardoen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0709 90 90 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water 
gekookt, bevroren:       

0710 10 00 - aardappelen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - peulgroenten, ook indien gedopt:       

0710 29 00 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 30 00 - spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en 
tuinmelde 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - paddestoelen:       

0710 80 61 - - - van het geslacht Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0710 80 69 - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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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: 

      

 - paddestoelen en truffels:       

0711 51 00 - - paddenstoelen van het geslacht Agaricus 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0711 59 00 - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

0711 90 - andere groenten; mengsels van groenten:       

 - - groenten:       

0711 90 50 - - - uien 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0712 Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in 
schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in 
poedervorm, doch niet op andere wijze bereid: 

      

0712 20 00 - uien 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - paddenstoelen, judasoren (Auricularia spp.), 
trilzwammen (Tremella spp.) en truffels:       

0712 31 00 - - paddenstoelen van het geslacht Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 32 00 - - judasoren (Auricularia spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 33 00 - - trilzwammen (Tremella spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 39 00 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0712 90 - andere groenten; mengsels van groenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0713 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien 
gepeld (bijvoorbeeld spliterwten):       

0713 10 - erwten (Pisum sativum):       

0713 10 90 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):       

0713 31 00 - - bonen van de soort Vigna mungo (L.) Hepper 
of Vigna radiata (L.) Wilczek 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

0713 32 00 - - bonen van de soort Phaseolus angularis of 
Vigna angularis (adzuki-bonen) 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

0713 33 - - bonen van de soort Phaseolus vulgaris       

0713 33 10 - - - bestemd voor zaaidoeleinden 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

0713 33 90 - - - andere 90% 80% 60% 50% 30% 0% 
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0713 40 00 - linzen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0713 50 00 - tuinbonen (Vicia faba var. major), 
paardenbonen (Vicia faba var. equina) en 
duivenbonen (Vicia faba var. minor) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0802 Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop 
of schaal, al dan niet gepeld:       

 - hazelnoten (Corylus spp.):       

0802 21 00 - - in de dop 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0802 22 00 - - zonder dop 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

 - walnoten (okkernoten):       

0802 31 00 - - in de dop 95% 90% 85% 70% 65% 0% 

0802 32 00 - - zonder dop 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

0807 Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) 
en papaja’s, vers:       

 - meloenen (watermeloenen daaronder 
begrepen):       

0807 11 00 - - watermeloenen 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0807 19 00 - - andere 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0808 Appelen, peren en kweeperen, vers:       

0808 20 - peren en kweeperen:       

 - - peren:       

0808 20 10 - - - persperen, los verladen, van 1 augustus tot 
en met 31 december 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0808 20 50 - - - andere 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0809 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines 
daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, 
vers: 

      

0809 10 00 - abrikozen 70% 60% 40% 30% 15% 0% 

0809 20 - kersen:       

0809 20 95 - - andere 70% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 30 - perziken, nectarines daaronder begrepen:       

0809 30 10 - - nectarines 80% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 30 90 - - andere 95% 90% 75% 60% 40% 0% 

0810 Ander fruit, vers:       
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0810 20 - frambozen, bramen, moerbeien en 
loganbessen:       

0810 20 10 - - frambozen 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0810 20 90 - - andere 70% 60% 45% 30% 15% 0% 

0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water 
gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen: 

      

0811 10 - aardbeien: 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 20 - frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, 
zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:       

 - - met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen:       

0811 20 11 - - - met een suikergehalte van meer dan 13 
gewichtspercenten: 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0811 20 19 - - - andere 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

 - - andere:       

0811 20 31 - - - frambozen 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 - andere:       

 - - met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen:       

 - - - met een suikergehalte van meer dan 13 
gewichtspercenten:       

0811 90 19 - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - - andere:       

0811 90 75 - - - - zure kersen (Prunus cerasus) 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 80 - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

0811 90 95 - - - andere 95% 90% 75% 60% 40% 0% 

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 95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0812 90 - andere:       

0812 90 10 - - abrikozen 95% 90% 80% 60% 40% 0% 
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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 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 30 00 - appelen 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 40 - andere vruchten:       

0813 40 10 - - perziken, nectarines daaronder begrepen 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0813 40 30 - - peren 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

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:       

0813 50 19 - - - met pruimen 95% 90% 80% 60% 40% 0% 

0901 Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, 
ook indien gebrand; bolsters en schillen, van 
koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, 
ongeacht de mengverhouding: 

      

 - koffie, gebrand:       

0901 21 00 - - waaruit geen cafeïne is verwijderd 70% 60% 50% 40% 20% 0% 

0901 22 00 - - waaruit cafeïne is verwijderd 70% 60% 50% 40% 20% 0% 

0910 Gember, saffraan, kurkuma, tijm, 
laurierbladeren, kerrie en andere specerijen:       

 - andere specerijen:       

0910 99 - - andere:       

0910 99 91 - - - - niet fijngemaakt en niet gemalen 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

0910 99 99 - - - - fijngemaakt of gemalen 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1003 00 Gerst:       

1003 00 90 - andere 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 Mais:       

1005 10 - zaad:       

 - - hybriden:       

1005 10 15 - - - enkelvoudige hybriden 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1005 10 19 - - - andere 80% 70% 50% 40% 30% 0% 
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1005 10 90 - - andere 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1101 00 Meel van tarwe of van mengkoren:       

 - van tarwe:       

1101 00 11 - - van harde tarwe (“durum”) 80% 60% 40% 30% 20% 0% 

1103 Gries, griesmeel en pellets van granen:       

 - gries en griesmeel:       

1103 11 - - van tarwe 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1103 13 van maïs:       

1103 13 10 - - - met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 
gewichtspercent 80% 70% 50% 40% 30% 0% 

1103 19 - - van andere granen:       

1103 19 30 - - - van gerst 90% 85% 70% 55% 30% 0% 

1103 20 - pellets:       

1103 20 10 - - van rogge 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 20 - - van gerst 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 30 - - van haver 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1103 20 60 - - van tarwe 90% 85% 70% 55% 30% 0% 

1103 20 90 - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

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 
vlokken of gemalen: 

      

 - granen, geplet of in vlokken:       

1104 19 - - van andere granen:       

1104 19 10 - - - van tarwe 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 30 - - - van rogge 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 50 - - - van maïs 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - - - van gerst:       

1104 19 61 - - - - geplet 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 19 69 - - - - vlokken 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - - - andere:       
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1104 19 99 - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, 
gepareld, gesneden of gebroken):       

1104 22 - - van haver:       

1104 22 20 - - - gepeld 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 22 90 - - - enkel gebroken 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 23 - - van maïs 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 - - van andere granen:       

 - - - van gerst:       

1104 29 05 - - - - gepareld 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 07 - - - - enkel gebroken 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 09 - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - - - andere:       

 - - - - gepeld, al dan niet gesneden of gebroken:       

1104 29 11 - - - - - van tarwe 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 18 - - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 30 - - - - gepareld 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - - - - enkel gebroken       

1104 29 51 - - - - - van tarwe 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 55 - - - - - van rogge 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 59 - - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

 - - - - andere:       

1104 29 81 - - - - - van tarwe 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 85 - - - - - van rogge 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1104 29 89 - - - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

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 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 Mout, ook indien gebrand:       
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1107 10 - niet gebrand:       

 - - van tarwe:       

1107 10 91 - - - in de vorm van meel 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 10 99 - - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1107 20 00 - gebrand 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1108 Zetmeel; inuline:       

 - zetmeel:       

1108 12 00 - - maïszetmeel 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1108 13 00 - - aardappelzetmeel 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1109 00 00 Tarwegluten, ook indien gedroogd 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

1206 00 Zonnebloempitten, ook indien gebroken:       

1206 00 10 - bestemd voor zaaidoeleinden 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

 - andere:       

1206 00 91 - - zonder dop; grijs-wit gestreept 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1206 00 99 - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1208 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, 
ander dan mosterdmeel:       

1208 10 00 - van sojabonen 90% 80% 70% 60% 40% 0% 

1208 90 00 - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1209 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen:       

1209 10 00 - suikerbietenzaad 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

 - zaad van voedergewassen:       

1209 21 00 - - zaad van luzerne 80% 60% 40% 20% 20% 0% 

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 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1210 20 - hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; 
lupuline 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1214 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, 
luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), 
mergkool, lupine, wikke en dergelijke 
voedergewassen, ook indien in pellets: 
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1214 10 00 - luzernemeel en luzerne in pellets 80% 60% 40% 20% 0% 0% 

1501 00 Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet 
van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 
0209 of 1503: 

      

 - varkensvet (reuzel daar onder begrepen):       

1501 00 19 - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien 
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:       

1507 10 - ruwe olie, ook indien ontgomd:       

1507 10 90 - - andere 95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1507 90 - andere:       

1507 90 90 - - andere 95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, 
alsmede fracties daarvan, ook indien 
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: 

      

 - zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede 
fracties daarvan:       

1512 11 - - ruwe olie:       

1512 11 10 - - - voor ander technisch of industrieel gebruik 
dan voor de vervaardiging van producten voor 
menselijke consumptie 

95% 80% 65% 50% 35% 0% 

 - - - andere:       

1512 11 91 - - - - van zonnebloempitten 90% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 11 99 - - - - saffloerolie 95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1512 19 - - andere:       

1512 19 10 - - - voor ander technisch of industrieel gebruik 
dan voor de vervaardiging van producten voor 
menselijke consumptie 

95% 80% 65% 50% 35% 0% 

1514 Koolzaad-, raapzaad-, en mosterdzaadolie, 
alsmede fracties daarvan, ook indien 
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: 

80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1515 Andere plantaardige vetten en vette oliën 
(jojobaolie daaronder begrepen), alsmede 
fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch 
niet chemisch gewijzigd: 

      

 - lijnzaadolie en fracties daarvan:       
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1515 21 - - ruwe olie 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1515 29 - - andere 80% 70% 60% 40% 20% 0% 

1517 Margarine; mengsels en bereidingen, voor 
menselijke consumptie, van dierlijke of 
plantaardige vetten of oliën of van fracties van 
verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit 
hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of 
fracties daarvan, bedoeld bij post 1516: 

      

1517 90 - andere:       

 - - andere:       

1517 90 91 - - - mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

1517 90 99 - - - andere 80% 70% 60% 50% 30% 0% 

1601 00 Worst van alle soorten, van vlees, van 
slachtafvallen of van bloed; bereidingen van 
deze producten, voor menselijke consumptie: 

      

 - andere:       

1601 00 99 - - andere 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, 
van slachtafvallen of van bloed:       

1602 32 - - van hanen of van kippen 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1602 39 - - andere 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

1702 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, 
maltose, glucose en fructose (levulose) 
daaronder begrepen, in vaste vorm; 
suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder 
toegevoegde kleurstoffen; kunsthoning, ook 
indien met natuurhoning vermengd; karamel: 

      

1702 90 - andere, daaronder begrepen invertsuiker en 
andere suiker en suikerstropen die in droge 
toestand 50 gewichtspercenten fructose 
bevatten: 

      

1702 90 30 - - isoglucose 100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1702 90 50 - - maltodextrine en maltodextrinestroop 100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1702 90 80 - - inulinestroop 100% 80% 70% 60% 10% 0% 

1703 Melasse verkregen bij de extractie of de 
raffinage van suiker:       

1703 10 00 - van rietsuiker 90% 80% 65% 50% 35% 0% 
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1703 90 00 - andere 90% 80% 65% 50% 35% 0% 

2001 Groenten, vruchten en andere eetbare 
plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of 
azijnzuur: 

      

2001 10 00 - komkommers en augurken 90% 80% 60% 40% 30% 0% 

2001 90 - andere:       

2001 90 50 - - paddestoelen 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

2001 90 99 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2002 Tomaten, op andere wijze bereid of 
verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur:       

2002 10 - tomaten, geheel of in stukken 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2002 90 - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 Paddenstoelen en truffels, op andere wijze 
bereid of verduurzaamd dan in azijn of 
azijnzuur: 

      

2003 10 - paddenstoelen van het geslacht Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 20 00 - truffels 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2003 90 00 - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2004 Andere groenten, op andere wijze bereid of 
verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, 
bevroren, andere dan de producten bedoeld bij 
post 2006: 

      

2004 10 - aardappelen:       

2004 10 10 - - enkel gekookt of gebakken 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - andere:       

2004 10 99 - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2004 90 - andere groenten en mengsels van groenten:       

2004 90 30 - - zuurkool, kappers en olijven 80% 70% 50% 30% 20% 0% 

 - - andere, mengsels daaronder begrepen:       

2004 90 91 - - - uien, enkel gekookt of gebakken 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

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 80% 60% 40% 30% 20% 0% 



 

NL 245   NL 

Inwerki
ng-

treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5

Jaar 6 
en 

volgend
e GN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

2005 20 - aardappelen:       

 - - andere:       

2005 20 20 - - - gebakken, ook indien gezouten of 
gearomatiseerd, luchtdicht verpakt, geschikt 
voor onmiddellijk verbruik 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 20 80 - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 40 00 - erwten (Pisum sativum) 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):       

2005 51 00 - - bonen, gedopt 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 59 00 - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2005 99 - - andere:       

2005 99 10 - - - scherpsmakende vruchten van het geslacht 
Capsicum 60% 50% 40% 30% 15% 0% 

2005 99 40 - - - wortelen 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2005 99 60 - - - zuurkool 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2005 99 90 - - - andere 60% 50% 40% 30% 15% 0% 

2006 00 Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere 
plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, 
geglaceerd of uitgekristalliseerd): 

      

2006 00 31 - - - kersen 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2006 00 38 - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

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 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - ander:       

2007 99 33 - - - - - van aardbeien 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2007 99 35 - - - - - van frambozen 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2007 99 39 - - - - - ander 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - met een suikergehalte van meer dan 13 doch 
niet meer dan 30 gewichtspercenten:       

2007 99 55 - - - - appelmoes 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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2007 99 57 - - - - andere 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - andere:       

2007 99 91 - - - - appelmoes 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

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 onder begrepen: 

      

2008 40 - peren:       

 - - zonder toegevoegde alcohol:       

 - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg: 

      

2008 40 51 - - - - met een suikergehalte van meer dan 13 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 59 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg: 

      

2008 40 71 - - - - met een suikergehalte van meer dan 15 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 79 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 40 90 - - - zonder toegevoegde suiker 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 - abrikozen:       

 - - zonder toegevoegde alcohol:       

 - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg: 

      

2008 50 61 - - - - met een suikergehalte van meer dan 13 
gewichtspercenten 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

2008 50 69 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg: 

      

2008 50 71 - - - - met een suikergehalte van meer dan 15 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 79 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 - - - zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking: 

      

2008 50 92 - - - - van 5 kg of meer 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 94 - - - - van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 50 99 - - - - van minder dan 4,5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

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 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 19 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - andere:       

2008 60 31 - - - - met een effectief alcohol-massagehalte 
van niet meer dan 11,85% mas 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 60 39 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 70 - perziken, nectarines daaronder begrepen:       

 - - zonder toegevoegde alcohol:       

 - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg: 

      

2008 70 61 - - - - met een suikergehalte van meer dan 13 
gewichtspercenten 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 69 - - - - andere 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg: 

      

2008 70 71 - - - - met een suikergehalte van meer dan 15 
gewichtspercenten 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 79 - - - - andere 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking: 

      

2008 70 92 - - - - van 5 kg of meer 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2008 70 98 - - - - van minder dan 5 kg 80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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2008 92 - - mengsels:       

 - - - zonder toegevoegde alcohol:       

 - - - - met toegevoegde suiker:       

 - - - - - in verpakkingen met een netto-inhoud 
per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 
kg: 

      

2008 92 59 - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - - mengsels waarin het gewicht van geen 
van de daarin aanwezige vruchtensoorten meer 
bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het 
totaal van de vruchten: 

      

2008 92 74 - - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 92 78 - - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - zonder toegevoegde suiker, in 
verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking: 

      

 - - - - - van 5 kg of meer:       

2008 92 93 - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 
kg:       

2008 92 96 - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - van minder dan 4,5 kg:       

2008 92 97 - - - - - - van tropische vruchten (mengsels met 
een gehalte aan tropische vruchten en tropische 
noten van 50 gewichtspercenten of meer 
daaronder begrepen) 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 92 98 - - - - - - ander 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 - - andere:       

 - - - met toegevoegde alcohol:       

2008 99 21 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 13 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 23 - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - andere:       

 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 9 
gewichtspercenten:       
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 - - - - - - met een effectief alcohol-massagehalte 
van niet meer dan 11,85% mas:       

2008 99 28 - - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - - andere:       

2008 99 34 - - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - andere:       

 - - - - - - met een effectief alcohol-massagehalte 
van niet meer dan 11,85% mas:       

2008 99 37 - - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - - andere:       

2008 99 40 - - - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - zonder toegevoegde alcohol:       

 - - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg: 

      

2008 99 43 - - - - - druiven 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 49 - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg: 

      

2008 99 62 - - - - - manga’s, manggistans, papaja’s, 
tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, 
nangka’s (“jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s 
en pitahaya’s 

80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2008 99 67 - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - zonder toegevoegde suiker:       

 - - - - - pruimen in onmiddellijke verpakkingen 
met een netto-inhoud van:       

2008 99 99 - - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 Ongegiste vruchtensappen (druivenmost 
daaronder begrepen) en ongegiste 
groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook 
indien met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen: 

      

 - sinaasappelsap:       
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2009 12 00 -  - niet bevroren, met een brixwaarde van niet 
meer dan 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - sap van andere citrusvruchten, niet onderling 
vermengd:       

2009 31 - - met een brixwaarde van niet meer dan 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 - - andere:       

 - - - met een brixwaarde van meer dan 20, doch 
niet meer dan 67:       

 - - - - met een waarde van meer 30 € per 100 kg 
nettogewicht:       

2009 39 31 - - - - - met toegevoegde suiker 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 39 - - - - - zonder toegevoegde suiker 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € per 
100 kg nettogewicht:       

 - - - - - citroensap:       

2009 39 51 - - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 55 - - - - - - met een suikergehalte van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - - - van andere citrusvruchten:       

2009 39 91 - - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 95 - - - - - - met een suikergehalte van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 39 99 - - - - - - zonder toegevoegde suiker 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - ananassap:       

2009 41 - - met een brixwaarde van niet meer dan 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 49 - - ander:       

 - - - met een brixwaarde van meer dan 67:       

2009 49 19 - - - - andere 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

 - - - 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 nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend 80% 60% 40% 20% 10% 0% 
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 - - - - ander:       

2009 49 91 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 49 93 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten 80% 60% 40% 20% 10% 0% 

2009 69 - - ander:       

 - - - met een brixwaarde van meer dan 30, doch 
niet meer dan 67:       

 - - - - met een waarde van meer 18 € per 100 kg 
nettogewicht:       

2009 69 51 - - - - - geconcentreerd 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

2009 80 - sap van andere vruchten of groenten, niet 
onderling vermengd:       

 - - met een brixwaarde van meer dan 67:       

 - - - perensap:       

 - - - - ander:       

 - - - - - met een suikergehalte van niet meer dan 
30 gewichtspercenten:       

2009 80 89 - - - - - - ander 80% 70% 60% 50% 40% 0% 

2106 Producten voor menselijke consumptie, elders 
genoemd noch elders onder begrepen:       

2106 90 - andere:       

 - - suikerstroop, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen:       

2106 90 30 - - - isoglucose 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

 - - - andere:       

2106 90 51 - - - - van lactose 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2106 90 55 - - - - van glucose en van maltodextrine 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2206 00 Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld 
appelwijn, perenwijn, honingdrank); mengsels 
van gegiste dranken en mengsels van gegiste 
dranken met alcoholvrije dranken, elders 
genoemd noch elders onder begrepen: 

      

2206 00 10 - piquette 75% 65% 50% 40% 25% 0% 
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 - andere:       

 - - mousserend:       

2206 00 31 - - - appelwijn en perenwijn 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2209 00 Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit 
azijnzuur:       

 - andere, in verpakkingen inhoudende:       

2209 00 91 - - niet meer dan 2 l 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2209 00 99 - - meer dan 2 l 75% 65% 50% 40% 25% 0% 

2302 Zemelen, slijpsel en andere resten van het 
zeven, van het malen of van andere bewerkingen 
van granen of van peulvruchten, ook indien in 
pellets: 

      

2302 30 - van tarwe:       

2302 30 10 - - met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 
gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 10 
gewichtspercenten door een zeef met mazen van 
0,2 mm valt of, indien meer dan 10 
gewichtspercenten van het product door de zeef 
valt, het asgehalte van het product dat door de 
zeef gevallen is, berekend op basis van de droge 
stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt 

90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2302 30 90 - - andere 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke 
afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet 
(ampas) en andere afvallen van de 
suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen 
van branderijen, ook indien in pellets: 

      

2303 10 - afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke 
afvallen:       

 - - afvallen van maïszetmeelfabrieken (met 
uitzondering van ingedikt zwelwater), met een 
gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof

      

2303 10 11 - - - van meer dan 40 gewichtspercenten 90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2303 10 19 - - - van niet meer dan 40 gewichtspercenten 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 10 90 - - andere 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2303 20 - bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en 
andere afvallen van de suikerindustrie:       

2303 20 10 - - suikerbiet 80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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2303 20 90 - - andere 90% 75% 70% 60% 45% 0% 

2304 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen 
bij de winning van sojaolie, ook indien 
fijngemaakt of in pellets 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

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 30 00 - van zonnebloempitten 90% 75% 70% 60% 40% 0% 

2309 Bereidingen van de soort gebruikt voor het 
voederen van dieren:       

2309 10 - honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein:       

 - - andere, zogenaamde “premelanges” 
daaronder begrepen:       

 - - - bevattende glucose (druivensuiker), 
glucosestroop, maltodextrine of 
maltodextrinestroop, bedoeld bij de 
onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 
99, 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 90 31 - - - - - - geen zuivelproducten bevattend of met 
een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 
10 gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 33 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 10 of meer doch minder dan 50 
gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 35 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 50 of meer doch minder dan 75 
gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 39 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 75 of meer gewichtspercenten 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - - - met een zetmeelgehalte van meer dan 10 
doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:       
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2309 90 41 - - - - - - geen zuivelproducten bevattend of met 
een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 
10 gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 43 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 10 of meer doch minder dan 50 
gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 49 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 50 of meer gewichtspercenten 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - - - met een zetmeelgehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten:       

2309 90 51 - - - - - - geen zuivelproducten bevattend of met 
een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 
10 gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 53 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 10 of meer doch minder dan 50 
gewichtspercenten 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 59 - - - - - - met een gehalte aan zuivelproducten 
van 50 of meer gewichtspercenten 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 70 - - - - geen zetmeel, glucose (druivensuiker), 
glucosestroop, maltodextrine of 
maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten 
bevattend 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - andere:       

2309 90 91 - - - - bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd 80% 60% 50% 40% 30% 0% 

 - - - - ander:       

2309 90 95 - - - - - met een gehalte aan cholinechloride van 
49 gewichtspercenten of meer, op een 
organische of anorganische drager 

80% 60% 50% 40% 30% 0% 

2309 90 99 - - - - - ander 80% 60% 50% 40% 30% 0% 
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0702 00 00 Tomaten, vers of gekoeld 95% 80% 65% 40% 30% 20% 

0709 Andere groenten, vers of gekoeld:       

0709 60 - vruchten van de geslachten Capsicum en 
Pimenta:       

0709 60 10 - - niet-scherpsmakende pepers 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0806 Druiven, rozijnen en krenten:       

0806 10 - vers 80% 70% 50% 30% 15% 0% 

0808 Appelen, peren en kweeperen, vers:       

0808 10 - appelen 90% 80% 60% 40% 20% 0% 

0809 
Abrikozen, kersen, perziken (nectarines 
daaronder begrepen), pruimen en 
sleepruimen, vers: 

      

0809 20 - kersen: 80% 60% 45% 30% 15% 0% 

0809 20 05 - - zure kersen (Prunus cerasus)       

0809 40 - pruimen en sleepruimen:       

0809 40 05 - - pruimen 90% 75% 60% 40% 20% 0% 
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0810 Ander fruit, vers:       

0810 10 00 - aardbeien 90% 80% 60% 40% 20% 0% 
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Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU – Servië 

BIJLAGE III d) 

Tariefconcessies van Servië voor landbouwproducten uit de 
Gemeenschap  

zoals bedoeld in artikel 12, lid 2, onder c), van de 
Interimovereenkomst 

De douanerechten (ad valorem en/of specifiek) voor de goederen in deze bijlage worden 
verlaagd volgens het tijdschema dat in de bijlage voor elk product is aangegeven. Indien naast 
het douanerecht ad valorem en/of specifiek douanerecht een tijdelijk recht wordt toegepast, 
wordt dit tijdelijke recht [20%] op de datum van inwerkintreding van deze overeenkomst 
ingetrokken. 

Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0102 Levende runderen:       

0102 90 - andere:       

 - - huisdieren:       

0102 90 05 - - - met een gewicht van niet meer dan 80 kg 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 - - - met een gewicht van meer dan 80 kg 
doch niet meer dan 160 kg:       

0102 90 21 - - - - slachtdieren 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 - - - met een gewicht van meer dan 160 kg 
doch niet meer dan 300 kg:       

0102 90 41 - - - - slachtdieren 90% 80% 60% 50% 40% 30% 

0102 90 49 - - - - andere 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 - - - met een gewicht van meer dan 300 kg:       

 - - - - vaarzen (vrouwelijke runderen die nog 
niet gekalfd hebben):       

0102 90 51 - - - - - slachtdieren 95% 90% 85% 70% 60% 50% 

0102 90 59 - - - - - andere 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

 - - - - koeien:       
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0102 90 61 - - - - - slachtdieren 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

0102 90 69 - - - - - andere 90% 80% 60% 50% 40% 30% 

 - - - - andere:       

0102 90 71 - - - - - slachtdieren 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0102 90 79 - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0103 Levende varkens:       

 - andere:       

0103 91 - - met een gewicht van minder dan 50 kg:       

0103 91 10 - - - huisdieren 100% 95% 90% 85% 70% 65% 

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 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0103 92 19 - - - - andere 90% 80% 60% 50% 40% 30% 

0104 Levende schapen en geiten:       

0104 10 - schapen:       

 - - andere:       

0104 10 30 - - - lammeren (tot de leeftijd van een jaar) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0202 Vlees van runderen, bevroren: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:       

 - vers of gekoeld:       

0203 11 - - hele en halve dieren:       

0203 11 10 - - - van varkens (huisdieren) 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 - - hammen en schouders, alsmede delen 
daarvan, met been:       

 - - - van varkens (huisdieren):       

0203 12 11 - - - - hammen en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 19 - - - - schouders en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 12 90 - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 19 - - andere:       



 

NL 259   NL 

Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

 - - - van varkens (huisdieren):       

0203 19 11 - - - - voorstukken en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 19 13 - - - - karbonadestrengen en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 19 15 - - - - buiken (buikspek) en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - andere:       

0203 19 55 - - - - - zonder been 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 19 59 - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 20% 

 - bevroren:       

0203 21 - - hele en halve dieren:       

0203 21 10 - - - van varkens (huisdieren) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0203 22 - - hammen en schouders, alsmede delen 
daarvan, met been:       

 - - - van varkens (huisdieren):       

0203 22 11 - - - - hammen en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 22 19 - - - - schouders en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 - - andere:       

 - - - van varkens (huisdieren):       

0203 29 11 - - - - voorstukken en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 13 - - - - karbonadestrengen en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 50% 

0203 29 15 - - - - buiken (buikspek) en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 - - - - andere:       

0203 29 55 - - - - - zonder been 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0203 29 59 - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0204 Vlees van schapen of van geiten, vers, 
gekoeld of bevroren 90% 80% 70% 60% 55% 50% 

0206 
Eetbare slachtafvallen van runderen, van 
varkens, van schapen, van geiten, van 
paarden, van ezels, van muildieren of van 
muilezels, vers, gekoeld of bevroren: 

      

0206 10 - van runderen, vers of gekoeld:       

0206 10 99 - - - andere 80% 60% 40% 40% 40% 40% 

0206 29 - - andere:       
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

 - - - andere:       

0206 29 99 - - - - andere 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0206 30 00 - van varkens, vers of gekoeld 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

 - van varkens, bevroren:       

0206 41 00 - - levers 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0206 49 - - andere 90% 70% 60% 50% 40% 20% 

0207 
Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee 
(bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of 
bevroren: 

      

 - van hanen of van kippen:       

0207 11 - - niet in stukken gesneden, vers of gekoeld 80% 70% 60% 50% 40% 35% 

0207 12 - - niet in stukken gesneden, bevroren 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0207 13 - - delen en slachtafvallen, vers of gekoeld 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0207 14 - - delen en slachtafvallen, bevroren 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0209 00 

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

      

 - spek:       

0209 00 11 - - vers, gekoeld, bevroren, gezouten of 
gepekeld 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0209 00 19 - - gedroogd of gerookt 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

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 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 11 19 - - - - - schouders en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

 - - - - gedroogd of gerookt:       

0210 11 31 - - - - - hammen en delen daarvan 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0210 11 39 - - - - - schouders en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 11 90 - - - andere 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 12 - - buiken (buikspek) en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 - - andere:       

 - - - van varkens (huisdieren):       

 - - - - gezouten of gepekeld:       

0210 19 10 - - - - - halve baconvarkens en “spencers” 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 20 - - - - - “3/4 sides” en “middles” 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 30 - - - - - voorstukken en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 40 - - - - - karbonadestrengen en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 50 - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 - - - - gedroogd of gerookt:       

0210 19 60 - - - - - voorstukken en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 70 - - - - - karbonadestrengen en delen daarvan 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

 - - - - - andere:       

0210 19 81 - - - - - zonder been 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 89 - - - - - - andere 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 19 90 - - - andere 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

0210 20 - vlees van runderen 90% 85% 75% 70% 60% 40% 

 
- ander, meel en poeder van vlees of van 
slachtafvallen, geschikt voor menselijke 
comsumptie, daaronder begrepen: 

      

0210 99 - - ander:       

 - - - slachtafvallen:       

 - - - - van varkens (huisdieren):       

0210 99 41 - - - - - levers 90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 49 - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

 - - - - van runderen:       

0210 99 51 - - - - - longhaasjes en omlopen 90% 85% 80% 75% 65% 50% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0210 99 59 - - - - - andere 90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 60 - - - - van schapen en van geiten 90% 85% 80% 75% 65% 50% 

0210 99 90 - - - meel en poeder, van vlees of van 
slachtafvallen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

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 vetgehalte van niet meer dan 1,5 
gewichtspercent: 

      

 - - zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen:       

0402 10 11 - - - in een onmiddellijke verpakking met een 
netto-inhoud van niet meer dan 2,5 kg 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 10 19 - - - andere 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

 - - andere:       

0402 10 99 - - - andere 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

 
- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, 
met een vetgehalte van meer dan 1,5 
gewichtspercent: 

      

0402 21 - - zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen:       

 - - - met een vetgehalte van niet meer dan 27 
gewichtspercent:       

0402 21 11 - - - - in een onmiddellijke verpakking met 
een netto-inhoud van niet meer dan 2,5 kg 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

 - - - - andere:       

0402 21 17 - - - - - met een vetgehalte van niet meer dan 
11 gewichtspercenten: 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 21 19 - - - - - met een vetgehalte van meer dan 11 
doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

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

0402 21 91 - - - - in een onmiddellijke verpakking met 
een netto-inhoud van niet meer dan 2,5 kg 95% 90% 85% 80% 70% 45% 

0402 21 99 - - - - andere 95% 90% 85% 80% 70% 45% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

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:       

 - - 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 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 13 - - - - van meer dan 3 doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 19 - - - - van meer dan 6 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 - - - andere, met een vetgehalte:       

0403 10 31 - - - - van niet meer dan 3 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 33 - - - - van meer dan 3 doch niet meer dan 6 
gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0403 10 39 - - - - van meer dan 6 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0405 Boter en andere van melk afkomstige 
vetstoffen; zuivelpasta’s:       

0405 10 - boter 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0405 20 - zuivelpasta's:       

0405 20 90 - - met een vetgehalte van meer dan 75 doch 
minder dan 80 gewichtspercenten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0405 90 - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0406 Kaas en wrongel:       

0406 10 - verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder 
begrepen, en wrongel 70% 60% 50% 40% 30% 20% 

0406 30 - smeltkaas, niet geraspt noch in poeder 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0406 90 - andere kaas:       

 - - andere:       

0406 90 13 - - - Emmentaler 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 15 - - - Gruyère en Sbrinz 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 17 - - - Bergkäse en Appenzell 95% 90% 85% 80% 70% 60% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0406 90 18 - - - Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont 
d’Or en Tête de Moine 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 19 

- - - glariskruidkaas (zogenaamde 
Schabziger), vervaardigd van afgeroomde 
melk waaraan fijngemalen kruiden zijn 
toegevoegd 

95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 21 - - - Cheddar 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 23 - - - Edam 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 25 - - - Tilsit 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 27 - - - Butterkäse 95% 90% 85% 80% 70% 60% 

0406 90 29 - - - Kashkaval 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 32 - - - Feta 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

0406 90 37 - - - Finlandia 90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0406 90 39 - - - Jarlsberg 90% 85% 80% 75% 60% 50% 

 - - - andere:       

0406 90 50 

- - - - schapenkaas en kaas bereid uit 
buffelmelk, in bergingsmiddelen die pekel 
bevatten of in zakken van schapen- of 
geitenvellen 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 - - - - andere:       

 
- - - - - met een vetgehalte van niet meer dan 
40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, 
berekend op de vetvrije kaasmassa: 

      

 - - - - - - van niet meer dan 47 
gewichtspercenten       

0406 90 61 - - - - - - - Grana Padano en Parmigiano 
Reggiano 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 63 - - - - - - - Fiore Sardo en Pecorino 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 69 - - - - - - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 - - - - - - van meer dan 47 doch niet meer dan 
72 gewichtspercenten       

0406 90 73 - - - - - - - Provolone 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 75 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio en 
Ragusano 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 76 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, 
Havarti, Maribo en Samsø 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 78 - - - - - - - Gouda 80% 70% 60% 50% 40% 30% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0406 90 79 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-
Nectaire, Saint-Paulin en Taleggio 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 81 
- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, 
Lancashire, Double Gloucester, Blarney, 
Colby en Monterey 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 82 - - - - - - - Camembert 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 84 - - - - - - - Brie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

 - - - - - - - andere kaas, met een vochtgehalte, 
berekend op de vetvrije kaasmassa:       

0406 90 86 - - - - - - - - van meer dan 47 doch niet meer 
dan 52 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 87 - - - - - - - - van meer dan 52 doch niet meer 
dan 62 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 88 - - - - - - - - van meer dan 62 doch niet meer 
dan 72 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 93 - - - - - - van meer dan 72 gewichtspercenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0406 90 99 - - - - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0407 00 Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd 
of gekookt:       

 - van pluimvee:       

0407 00 30 - - andere 100% 80% 60% 40% 30% 20% 

0409 00 00 Natuurhonig 95% 90% 70% 60% 40% 30% 

0602 
Andere levende planten (wortels daaronder 
begrepen), stekken en enten; 
champignonbroed: 

      

0602 40 - rozen, ook indien geënt 90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0701 Aardappelen, vers of gekoeld:       

0701 90 - andere:       

 - - andere:       

0701 90 90 - - - andere 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0705 
Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en 
andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), 
vers of gekoeld: 

      

 - sla:       

0705 11 00 - - kropsla 95% 80% 70% 60% 50% 30% 

0705 19 00 - - andere 95% 80% 70% 60% 50% 30% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

0707 00 Komkommers en augurken, vers of gekoeld       

0707 00 05 - komkommers 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

0707 00 90 - augurken 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0708 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of 
gekoeld:       

0708 10 00 - erwten (Pisum sativum) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0708 20 00 - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 95% 90% 75% 70% 55% 40% 

0709 Andere groenten, vers of gekoeld:       

0709 60 - vruchten van de geslachten Capsicum en 
Pimenta:       

 - - ander:       

0709 60 91 - - - capsicumsoorten bestemd voor de 
vervaardiging van capsaïcine of van tincturen 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 60 95 
- - - bestemd voor de industriële 
vervaardiging van etherische oliën of van 
harsaroma's 

80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 60 99 - - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0709 90 - andere:       

0709 90 60 - - suikermais 90% 80% 70% 60% 50% 30% 

0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water 
gekookt, bevroren:       

 - peulgroenten, ook indien gedopt:       

0710 21 00 - - erwten (Pisum sativum) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 22 00 - - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 80 - andere groenten:       

 - - vruchten van de geslachten Capsicum en 
Pimenta:       

0710 80 51 - - - niet-scherpsmakende pepers 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 80 59 - - - andere 90% 85% 80% 75% 60% 30% 

 - - paddestoelen:       

0710 80 70 - - tomaten 90% 85% 80% 75% 60% 30% 

0710 80 95 - - andere 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0710 90 00 - mengsels van groenten 90% 80% 70% 60% 40% 20% 
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Inwerking
-treding 
jaar 1 

Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 en 
volgendeGN-code Omschrijving 

in % in % in % in % in % in % 

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 40 00 - komkommers en augurken 90% 80% 70% 60% 40% 20% 

0711 90 - andere groenten; mengsels van groenten:       

 - - groenten:       

0711 90 10 
- - - vruchten van de geslachten Capsicum en 
Pimenta, andere dan niet-scherpsmakende 
pepers 

90% 85% 80% 75% 60% 50% 

0711 90 80 - - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0711 90 90 - - mengsels van groenten 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

0810 Ander fruit, vers:       

0810 40 - veenbessen, bosbessen en andere vruchten 
van het geslacht Vaccinium:       

0810 40 10 - - rode bosbessen (vruchten van de 
Vaccinium vitis-idaea) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0810 40 50 - - vruchten van de Vaccinium macrocarpon
en van de Vaccinium corymbosum 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

0810 40 90 - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

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 20 00 - pruimen 95% 90% 80% 70% 60% 50% 

0904 
Peper van het geslacht Piper; vruchten van de 
geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, 
fijngemaakt of gemalen: 

      

0904 20 - vruchten van de geslachten Capsicum en 
Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen 95% 90% 80% 70% 60% 50% 

1001 Tarwe en mengkoren:       

1001 90 - andere:       

 - - spelt, zachte tarwe en mengkoren:       

1001 90 99 - - - andere 90% 85% 80% 75% 70% 60% 

1005 Mais:       

1005 10 - zaad:       
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 - - hybriden:       

1005 10 11 - - - dubbele hybriden en top-cross hybriden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

1005 10 13 - - - drieweg-hybriden 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

1005 90 00 - andere 90% 85% 80% 80% 80% 80% 

1101 00 Meel van tarwe of van mengkoren:       

 - van tarwe:       

1101 00 15 - - van zachte tarwe en spelt 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

1101 00 90 - van mengkoren 90% 80% 70% 60% 50% 35% 

1102 Meel van granen, andere dan van tarwe of van 
mengkoren:       

1102 20 - maïsmeel:       

1102 20 10 - - met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 
gewichtspercent 90% 85% 80% 75% 85% 85% 

1102 20 90 - - andere 100% 90% 85% 85% 85% 85% 

1103 Gries, griesmeel en pellets van granen:       

 - gries en griesmeel:       

1103 13 - - van maïs:       

1103 13 90 - - - andere 95% 90% 85% 70% 55% 25% 

1103 20 - pellets:       

1103 20 40 - - van maïs 95% 90% 85% 70% 55% 30% 

1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien 
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:       

1507 10 - ruwe olie, ook indien ontgomd:       

1507 10 90 - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 20% 

1601 00 
Worst van alle soorten, van vlees, van 
slachtafvallen of van bloed; bereidingen van 
deze producten, voor menselijke consumptie:

      

1601 00 10 - van lever 90% 80% 60% 40% 20% 20% 

 - andere:       

1601 00 91 - - gedroogde worst en smeerworst, niet 
gekookt en niet gebakken 90% 80% 70% 60% 40% 30% 

1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, 
van slachtafvallen of van bloed:       

1602 10 00 - gehomogeniseerde bereidingen: 90% 80% 60% 40% 30% 20% 
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 - van varkens:       

1602 41 - - hammen en delen daarvan 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 42 - - schouders en delen daarvan 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 49 - - andere, mengsels daaronder begrepen 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1602 50 - van runderen 90% 80% 60% 40% 30% 20% 

1902 

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld 
(met vlees of andere zelfstandigheden) dan 
wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, 
macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli 
en cannelloni; couscous, ook indien bereid: 

      

1902 20 - gevulde deegwaren (ook indien gekookt of 
op andere wijze bereid):       

1902 20 30 
- - bevattende meer dan 20 gewichtspercenten 
worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, 
met inbegrip van vet van alle soorten of 
oorsprong 

90% 80% 60% 50% 40% 30% 

2001 
Groenten, vruchten en andere eetbare 
plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn 
of azijnzuur: 

      

2001 90 - andere:       

2001 90 20 - - scherpsmakende vruchten van het geslacht 
Capsicum 80% 60% 50% 40% 30% 30% 

2001 90 70 - - niet-scherpsmakende pepers 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2004 
Andere groenten, op andere wijze bereid of 
verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, 
bevroren, andere dan de producten bedoeld bij 
post 2006: 

      

2004 90 - andere groenten en mengsels van groenten:       

2004 90 50 - - erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop 
(Phaseolus spp.) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - andere, mengsels daaronder begrepen: 80% 60% 50% 40% 30% 20% 

2004 90 98 - - - andere       

2007 

 

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes 
en vruchtenpasta, 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 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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 - - andere:       

2007 10 99 - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2007 99 - - andere:       

 - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten:       

 - - - - andere:       

2007 99 31 - - - - - van kersen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

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 onder begrepen: 

      

2008 60 - kersen:       

 - - zonder toegevoegde alcohol:       

 
- - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van: 

      

2008 60 50 - - - - van meer dan 1 kg 80% 60% 60% 60% 60% 60% 

2008 60 60 - - - - van niet meer dan 1 kg 80% 60% 60% 60% 60% 60% 

 
- - - zonder toegevoegde suiker, in 
verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking: 

      

2008 60 70 - - - - van 4,5 kg of meer 95% 90% 80% 80% 80% 80% 

2008 60 90 - - - - van minder dan 4,5 kg 95% 90% 80% 80% 80% 80% 

2008 80 - aardbeien:       

 - - zonder toegevoegde alcohol:       

2008 80 50 
- - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van meer dan 1 kg 

90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 80 70 
- - - met toegevoegde suiker, in verpakkingen 
met een netto-inhoud per onmiddellijke 
verpakking van niet meer dan 1 kg 

90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 80 90 - - - zonder toegevoegde suiker 90% 80% 60% 40% 40% 40% 

2008 99 - - andere:       

 - - - zonder toegevoegde alcohol:       
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- - - - met toegevoegde suiker, in 
verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg:

      

2008 99 45 - - - - - pruimen 90% 80% 60% 60% 40% 30% 

2008 99 72 - - - - - - van 5 kg of meer 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2008 99 78 - - - - - - van minder dan 5 kg 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost 
daaronder begrepen) en ongegiste 
groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, 
ook indien met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen: 

      

2009 50 - tomatensap 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - druivensap (druivenmost daaronder 
begrepen):       

2009 61 - - met een brixwaarde van niet meer dan 30 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 - - ander:       

 - - - met een brixwaarde van meer dan 67:       

2009 69 11 - - - - met een waarde van niet meer dan 22 € 
per 100 kg nettogewicht 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 19 - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - met een brixwaarde van meer dan 30, 
doch niet meer dan 67:       

 - - - - met een waarde van meer 18 € per 100 
kg nettogewicht:       

2009 69 59 - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - met een waarde van niet meer dan 18 € 
per 100 kg nettogewicht:       

 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten:       

2009 69 71 - - - - - geconcentreerd 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 79 - - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 69 90 - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - appelsap:       

2009 71 - - met een brixwaarde van niet meer dan 20 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 79 - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 - sap van andere vruchten of groenten, niet 
onderling vermengd:       
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 - - met een brixwaarde van meer dan 67:       

 - - - perensap:       

2009 80 11 - - - - met een waarde van niet meer dan 22 € 
per 100 kg nettogewicht 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 19 - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - ander:       

 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € 
per 100 kg nettogewicht:       

2009 80 35 - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - met een brixwaarde van niet meer dan 67:       

 - - - perensap:       

2009 80 50 
- - - - met een waarde van meer dan 18 € per 
100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker 
bevattend 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - ander:       

2009 80 61 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 63 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 69 - - - - - zonder toegevoegde suiker 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - ander:       

 
- - - - met een waarde van meer dan 30 € per 
100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker 
bevattend: 

      

2009 80 71 - - - - - kersensap 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 73 - - - - - sap van tropische vruchten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 79 - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - ander:       

 - - - - - met een suikergehalte van meer dan 30 
gewichtspercenten:       

2009 80 86 - - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - - zonder toegevoegde suiker:       
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2009 80 95 - - - - - - vruchtensap van de soort Vaccinium 
macrocarpon 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 96 - - - - - - kersensap 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 80 99 - - - - - - ander 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

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 nettogewicht 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 19 - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - andere:       

2009 90 21 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € 
per 100 kg nettogewicht 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 29 - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - 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 nettogewicht en met een gehalte 
aan toegevoegde suiker van meer dan 30 
gewichtspercenten 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 39 - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - andere:       

 - - - - met een waarde van meer 30 € per 100 
kg nettogewicht:       

 - - - - - andere:       

2009 90 51 - - - - - - met toegevoegde suiker 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 59 - - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - met een waarde van niet meer dan 30 € 
per 100 kg nettogewicht:       

 - - - - - mengsels van sap van citrusvruchten 
en van sap van ananassen:       

2009 90 71 - - - - - - met een suikergehalte van meer dan 
30 gewichtspercenten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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2009 90 73 - - - - - - met een suikergehalte van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 79 - - - - - - zonder toegevoegde suiker 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - - andere:       

 - - - - - - met een suikergehalte van meer dan 
30 gewichtspercenten:       

2009 90 94 - - - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - - - - met een suikergehalte van niet meer 
dan 30 gewichtspercenten:       

2009 90 95 - - - - - - - mengsels van sap van tropische 
vruchten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2009 90 96 - - - - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2106 Producten voor menselijke consumptie, elders 
genoemd noch elders onder begrepen:       

2106 90 - andere       

 - - suikerstroop, gearomatiseerd of met 
toegevoegde kleurstoffen:       

 - - - andere:       

2106 90 59 - - - - andere 80% 70% 60% 50% 40% 30% 

2206 00 

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld 
appelwijn, perenwijn, honingdrank); mengsels 
van gegiste dranken en mengsels van gegiste 
dranken met alcoholvrije dranken, elders 
genoemd noch elders onder begrepen: 

      

 - andere:       

 - - mousserend:       

2206 00 39 - - - andere 80% 70% 60% 40% 30% 20% 

 - - niet mousserend, in verpakkingen 
inhoudende:       

 - - - niet meer dan 2 l:       

2206 00 51 - - - - appelwijn en perenwijn 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2206 00 59 - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

 - - - meer dan 2 l:       

2206 00 81 - - - - appelwijn en perenwijn 90% 80% 70% 60% 50% 40% 

2206 00 89 - - - - andere 90% 80% 70% 60% 50% 40% 
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2209 00 Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit 
azijnzuur:       

 - wijnazijn, in verpakkingen inhoudende:       

2209 00 11 - - niet meer dan 2 l 80% 70% 60% 40% 30% 20% 

2209 00 19 - - meer dan 2 l 90% 80% 70% 60% 40% 30% 

 


