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Omschrijving CBS goederengroepen 
Jaar 1996 - 2010 

 

Inhoud 
 
Levende dieren en producten van het dierenrijk 4
01 Levende dieren             4 
02 Vlees en eetbare slachtafvallen           4 
03 Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren       4 
04 Melk en zuivelproducten, vogeleieren, natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, n.e.g.   5 
05 Andere producten van dierlijke oorrsprong, n.e.g.         5 
 
Producten van het plantenrijk 6
06 Levende planten en producten van de bloementeelt         6 
07 Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden       6 
08 Fruit, schillen van citrusvruchten en van meloenen         7 
09 Koffie, thee, mate en specerijen           8 
10 Granen              8 
11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten       8 
12 Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en 

voor geneeskundig gebruik; stro en voeder          8 
13 Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten       9 
14 Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, n.e.g.     9 
 
Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van 
dierlijke of van plantaardige oorsprong 9
15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van 

dierlijke of van plantaardige oorsprong          9 
 
Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot
verbruik bereide tabakssurrogaten 10 
16 Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 

waterdieren              10 
17 Suiker en suikerwerk           10 
18 Cacao en bereidingen daarvan  10 
19 Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak       10 
20 Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen       11 
21 Diverse producten voor menselijke consumptie         11 
22 Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn         11 
23 Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren       12 
24 Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten         13 
25 Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement         13 
26 Ertsen, slakken en assen            14 
27 Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was   14 
 
Producten van de chemische en aanverwante industrieën 18 
28 Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van 

radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen       18 
29 Organische chemische producten           20 
30 Farmaceutische producten            23 
31 Meststoffen              23 
32 Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur en 

verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt          24 
33 Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten    24 
34 Zeep, organische tensio-actieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, 



Pagina 2 van 81 

poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische 
waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrande gips      24 

35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen         25 
36 Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen   25 
37 Producten voor fotografie en cinematografie          25 
38 Diverse producten van de chemische industrie         27 
 
Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan 29 
39 Kunststof en werken daarvan           29 
40 Rubber en werken daarvan            30 
 
Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; 
reisartikelen,handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen 31 
41 Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder        31 
42 Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; 

werken van darmen             32 
43 Pelterijen en bontwerk; namaakbont           32 
 
Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk  33 
44 Hout, houtskool en houtwaren           33 
45 Kurk en kurkwaren             36 
46 Vlechtwerk en mandenmakerswerk           36 
 
Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen
(resten en afval); papier en karton, alsmede artikelen daarvan 36 
47 Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen 

(resten en afval)             36 
48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren         36 
49 Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte 

teksten en plannen             38 
 
Textielstoffen en textielwaren 38 
50 Zijde              38 
51 Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin)      38 
52 Katoen              39 
53 Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan       39 
54 Synthetische of kunstmatige filamenten          39 
55 Synthetische of kunstmatige stapelvezels          40 
56 Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken 

daarvan              40 
57 Tapijten              40 
58 Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk    40 
59 Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische artikelen van textielstoffen   41 
60 Brei- en haakwerk aan het stuk           41 
61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk         41 
62 Kleding en kledingtoebehoren, ander dan van brei- of haakwerk       42 
63 Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; 

lompen en vodden             43 
 
Schoeisel, hoofddeksels, paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede
delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar 44 
64 Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan       44 
65 Hoofddeksels en delen daarvan           44 
66 Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan    44 
67 Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; 

werken van mensenhaar            44 
 



Pagina 3 van 81 

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische
producten; glas en glaswerk 44 
68 Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen    44 
69 Keramische producten            45 
70 Glas en glaswerk             45 
 
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met
edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten 46 
71 Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met 

edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten       46 
 
Onedele metalen en werken daarvan 47 
72 Gietijzer, ijzer en staal            47 
73 Werken van gietijzer, van ijzer en van staal          49 
74 Koper en werken van koper            50 
75 Nikkel en werken van nikkel            51 
76 Aluminium en werken van aluminium           51 
77 (Gereserveerd)             52 
78 Lood en werken van lood            52 
79 Zink en werken van zink            52 
80 Tin en werken van tin            52 
81 Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen        52 
82 Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van 

onedel metaal             52 
83 Allerlei werken van onedele metalen           53 
 
Machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan; toestellen voor het
opnemen of weergeven van geluid, voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor
televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen 53 
84 Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan  53 
85 Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het 

opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of weergeven van beelden en 
geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen      63 

 
Vervoermaterieel 71 
86 Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische 

(elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer   71 
87 Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen, voor vervoer over land, alsmede 

delen en toebehoren daarvan           71 
88 Luchtvaart en ruimtevaart            73 
89 Scheepvaart             73 
 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de
fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, apparaten 
en toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; uurwerken;
muziekinstrumenten; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen 75 
90 Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de 

fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, apparaten en 
toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van 
deze instrumenten, apparaten en toestellen          75 

91 Uurwerken              77 
92 Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten       77 
 
Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan 77 
93 Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan         77 
 
Diverse goederen en producten 78 
94 Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; 
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verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte    
aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken      78 

95 Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikeln; delen en toebehoren daarvan   78 
96 Diverse werken             79 
 
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzameling en antiquiteiten 80 
97 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten       80 
98 Complete fabrieksinstallaties            80 
99 Diversen              80 
 

CODE OMSCHRIJVING EENHEID BEGIN 
DATUM 

EIND 
DATUM 

010181 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels. stuks 199601 
010281 Levende runderen (m.u.v. huisdieren met een gewicht <=300 kg). stuks 199601 
010282 Levende runderen, huisdieren, gewicht <=300 kg. stuks 199601 
010381 Levende varkens, fokdieren van zuiver ras; andere levende 

varkens, gewicht >= 50 kg. 
stuks 199601 

010382 Levende varkens (m.u.v. fokdieren van zuiver ras), gewicht <50 kg. stuks 199601 
010481 Levende schapen en geiten. stuks 199601 
010581 Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en 

parelhoenders). 
stuks 199601 

010601 Andere levende dieren (m.u.v. paarden, ezels, runderen, varkens, 
schapen, geiten en pluimvee). 

kg 199601 199612 

010602 Andere levende dieren (m.u.v. paarden, ezels, runderen, varkens, 
schapen, geiten, pluimvee, duiven en tamme konijnen). 

kg 199701 200112 

010603 Andere levende dieren. kg 200201 
010681 Duiven en tamme konijnen, levend. stuks 199701 
010682 Andere zoogdieren, reptielen, roofvogels en papagaaien e.d. stuks 200201 
020601 Eetbare slachtafvallen van runderen, vers, gekoeld of bevroren. kg 199601 
020801 Kikkerbilletjes, vers, gekoeld of bevroren. kg 199601 
020901 Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van 

gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd, vers, 
gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt. 

kg 199601 

021001 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of 
gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt 
voor menselijke consumptie. 

kg 199601 

029901 Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren. kg 199601 
029902 Vlees en eetbare slachtafvallen, van varkens, vers, gekoeld of 

bevroren. 
kg 199601 

029903 Vlees en eetbare slachtafvallen, van schapen of geiten, van 
paarden, ezels, muildieren of muilezels, vers, gekoeld of bevroren. 

kg 199601 

029904 Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (van post 0105), e.a. 
dieren (m.u.v. runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, ezels, 
muildieren, muilezels) (m.u.v. kikkerbilletjes), vers, gekoeld of 
bevroren. 

kg 199601 

030501 Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor 
of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, 
geschikt voor menselijke consumptie. 

kg 199601 

030701 Eetbare slakken, andere dan zeeslakken. kg 199601 
039901 Levende vis; vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets e.a. visvlees 

van GS-post 0304 en exclusief levers, hom en kuit. 
kg 199601 

039902 GN-codes 0306 2100 t/m -2990, en 0307 1010 t/m -2100, -3110, -
3190, -4110, -4191, -4199, -5100 en -9100. 

kg 199601 
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039903 Visfilets e.a. visvlees (ook indien fijngemaakt), levers, hom en kuit, 
van vis, vers of gekoeld; vis, visfilets e.a. visvlees (ook indien 
fijngemaakt), bevroren. 

kg 199601 

039904 GS-subposten 0306 11, -12, -13, -14 en. -19, 0307 29, -39, 59 en -
99. 

kg 199601 

040101 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, vetgehalte >1 maar <= 6 gewichtspercenten, in 
verpakkingen met een inhoud >2 liter. 

kg 199601 

040102 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, vetgehalte <= 1 gewichtspercenten. 

kg 199601 

040103 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, vetgehalte > 1 maar <= 6 gewichtspercenten, in 
verpakkingen met een netto inhoud <=2 liter. 

kg 199601 

040104 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, vetgehalte > 1 maar <= 6 gewichtspercenten, in 
verpakkingen met een netto inhoud <=2 liter. 

kg 199601 

040201 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, in poeder, korrels of andere vaste vorm, vetgehalte <= 
1,5 gewichtspercent. 

kg 199601 

040202 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, in poeder, korrels of andere vaste vorm, vetgehalte > 
1,5 gewichtspercent. 

kg 199601 

040203 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, niet in poeder, korrels of andere vaste vorm. 

kg 199601 

040301 Yoghurt. kg 199601 
040302 Karnemelk, gestremde melk en room, kefir e.a. gegiste of 

aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde 
vruchten of cacao. 

kg 199601 

040401 Wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde 
suiker of andere zoetstofen. 

kg 199601 

040402 Producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, ook 
indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, n.e.g. 

kg 199601 

040501 Boter met een vetgehalte <=85 gewichtspercenten; zuivelpasta's. kg 199601 
040502 Boter met een vetgehalte > 85 gewichtspercenten; andere van melk 

afkomstige vetstoffen. 
kg 199601 

040601 Kaas en wrongel. kg 199601 
040781 Broedeieren van pluimvee. stuks 199601 199812 
040782 Vogeleieren in de schaal, m.u.v. broedeieren van pluimvee, vers, 

verduurzaamd of gekookt. 
1000 stuks 199601 199812 

040783 Vogeleieren in de schaal (m.u.v. broedeieren), van pluimvee, vers, 
verduurzaamd of gekookt. 

1000 stuks 199901 

040784 Broedeieren van pluimvee en vogeleieren (m.u.v. eieren van 
pluimvee), in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt. 

stuks 199901 

040801 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. 

kg 199601 

040901 Natuurhonig. kg 199601 
041001 Eetbare producten van dierlijke oorsprong, n.e.g. kg 199601 
050101 Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van 

mensenhaar. 
kg 199601 

050301 Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, 
al dan niet op een onderlaag. 

kg 199601 200612 

050501 Vogelhuiden e.a. delen van vogels, met veren of dons bezet, veren kg 199601 
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en delen van veren en dons, ruw, gereinigd, ontsmet of behandeld 
ter voorkoming van bederf, niet verder bewerkt; poeder en afval, 
van (delen) van veren. 

051101 Rundersperma. kg 199601 200112 
051102 Producten van vis, schaaldieren, weekdieren of andere 

ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten van 
hoofdstuk 3, niet geschikt voor menselijke consumptie. 

kg 199601 

051181 Rundersperma. stuks 200201 
059901 Koraal e.d.stoffen, voorbehandeld, niet verder bewerkt; schelpen en 

schalen, van schaaldieren, weekdieren of stekelhuidigen, rugplaten 
van inktvissen, voorbehandeld, niet in vorm gesneden, poeder en 
afval van deze stoffen;echte sponsen. 

kg 199601 200612 

059902 GN-posten 0502, 0504, 0506, 0507 en 0510, en GS-subpost 0511 
99. 

kg 199601 200612 

059903 Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, 
al dan niet op een onderlaag; Haar van varkens of wilde zwijnen; 
dassenhaar e.a. dierlijk haar, voor borstelwerk; afval van dit haar; 
darmen, blazen en magen van dieren (m.u.v. die van vissen), in 
hun geheel of in stukken, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt; beenderen en hoornpitten, ruw, 
ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), 
met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van 
deze stoffen; ivoor, schildpad, walvisbaarden (m.i.v. 
walvisbaardhaar), horens, geweien, hoeven, nagels, klauwen en 
snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch  niet in vorm 
gesneden; poeder en afval van deze stoffen; grijze amber, 
bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien 
gedroogd; Koraal e.d. stoffen, voorbehandeld, niet verder bewerkt; 
schelpen en schalen, van schaaldieren, weekdieren of 
stekelhuidigen, rugplaten van inktvissen, voorbehandeld, niet in 
vorm gesneden, poeder en afval van deze stoffen;echte sponsen; 
klieren e.a. stoffen van dierlijke oorsprong die worden gebruikt voor 
het bereiden van farmaceutische producten, vers, gekoeld, 
bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd; andere producten 
van dierlijke oorsprong n.e.g.; dode dieren van de soorten van 
hoofdstuk 1. 

kg 200701 

060101 Bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand (m.u.v. hyacinten, 
narcissen, tulpen of gladiolen). 

kg 199601 

060181 Bollen en knollen, in rusttoestand, van hyacinten, narcissen, tulpen 
of gladiolen. 

stuks 199601 

060201 Champignonbroed. kg 199601 
060281 Rozen (levende planten), ook indien geënt. stuks 199601 
060301 Vers afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen (m.u.v. 

rozen, anjers, orchideeën, gladiolen of chrysanten); afgesneden 
bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor versiering, gedroogd, 
geverfd, geïmpregneerd of anders geprepareerd. 

kg 199601 

060381 Vers afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen van rozen, 
anjers, orchideeën, gladiolen of chrysanten. 

stuks 199601 

060401 Loof, takken e.d. delen van planten, zonder bloemen, bloesems of 
bloemknoppen, grassen, (korst)mossen, voor versiering, vers, 
gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of anders 
geprepareerd. 

kg 199601 

060481 Verse takken van kerstbomen. stuks 199601 
069901 GS-subposten 0601 20 en 0602 10, -20, -30 en GN-codes 0602-

9020 t/m -9099. 
kg 199601 

070101 Pootaardappelen. kg 199601 
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070102 Aardappelen, vers of gekoeld (geen pootaardappelen en niet 
bestemd voor de vervaardiging van zetmeel). 

kg 199601 

070103 Aardappelen, vers of gekoeld, voor de vervaardiging van zetmeel. kg 199601 
070201 Tomaten, vers of gekoeld. kg 199601 
070301 Uien, sjalotten en knoflook, vers of gekoeld. kg 199601 
070401 Spruitjes, rode kool, witte kool, koolrabi, boerenkool e.d. eetbare 

kool van het geslacht "Brassica", vers of gekoeld. 
kg 199601 

070501 Witlof (Cichorium intybus var. foliosum), vers of gekoeld. kg 199601 
070701 Komkommers, vers of gekoeld. kg 199601 
070901 Niet-scherpsmakende pepers van de geslachten (Capsicum"en 

"Pimenta", vers of gekoeld. 
kg 199601 

070902 Paddestoelen en truffels, vers of gekoeld. kg 199601 
070903 Olijven, vers of gekoeld. kg 199601 
071001 Aardappelen, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren. kg 199601 
071002 Groenten (m.u.v. aardappelen), ook indien gestoomd of in water 

gekookt, bevroren. 
kg 199601 

071101 Groenten, voorlopig verduurzaamd (bv. d.m.v. zwaveldioxide of in 
water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of 
andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt 
voor dadelijke consumptie. 

kg 199601 199612 

071102 Groenten (m.u.v. paddestoelen van het geslacht "Agaricus"), 
voorlopig verduurzaamd (bv. d.m.v. zwaveldioxide of in water met 
zout, zwavel of andere stoffen), niet geschikt voor dadelijke 
consumptie. 

kg 199701 

071181 Paddestoelen van het geslacht "Agaricus", voorlopig verduurzaamd 
(bv. d.m.v. zwaveldioxide of in water met zout, zwavel of andere 
stoffen), niet geschikt voor dadelijke consumptie. 

kg/net eda 199701 

071201 Gedroogde aardappelen, ook indien in stukken of in schijven 
gesneden, doch niet op andere wijze bereid. 

kg 199601 

071202 GS-post 0712 exclusief GN-code 0712 9005. kg 199601 
071301 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bv. 

spliterwten). 
kg 199601 

071401 Maniokwortel, arrownoot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, 
bataten (zoete aardappelen) e.d. wortels en knollen met een hoog 
zetmeel- of inulinegehalte, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, 
ook indien in stukken of in pellets; merg van de sagopalm. 

kg 199601 

079901 Sla andere dan cichoreigroenten ("Cichorium spp."), vers of 
gekoeld. 

kg 199601 

079902 GN-codes 0703-9000, 0704-1005 t/m -1080, 0705-2900, GS-post 
0706, GN-code 0707-0090, GS-post 0708, GN-codes 0709-1000 
t/m -4000, -6091 t/m -7000, -9020 en 9040 t/m 9090. 

kg 199601 

080501 Citrusvruchten, vers of gedroogd. kg 199601 
080801 Appelen, vers. kg 199601 
081301 Abrikozen, pruimen, appelen en andere vruchten (mu.v. die van de 

posten 0801 t/m 0806), gedroogd, m.i.v. mengsels. 
kg 199601 

089901 Noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal; bananen, m.i.v. 
"plantains", dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), 
guaves, manga's en manggistans, vers of gedroogd. 

kg 199601 

089902 Druiven; meloenen (m.i.v. watermeloenen) en papaja's, peren en 
kweeperen, abrikozen, kersen, perziken (m.i.v. nectarines), pruimen 
en sleepruimen, vers; ander vers fruit. 

kg 199601 

089903 Rozijnen en krenten; mengsels van noten of noten met gedroogde 
vruchten, van hoofdstuk 08. 

kg 199601 

089904 GN-posten 0811, 0812 en 0814. kg 199601 
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090101 Koffie, ongebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd. kg 199601 
090102 Koffie, m.i.v. cafeïnevrije koffie, ook indien gebrand; bolsters en 

schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht 
de mengverhouding (m.u.v. ongebrande koffie waaruit geen cafeïne 
is verwijderd). 

kg 199601 

090201 Thee in onmiddelijke verpakkingen met een inhoud van  <= 3 kg. kg 199601 
099901 Thee in onmiddelijke verpakkingen met een inhoud van > 3 kg. kg 199601 
099902 GN-codes 0904 1110, -2010 t/m 2039, 0905, 0906 10, 0907, 0908 

1010, -1020 en 3000, 0909 1010 t/m 3019 en 4011 t/m 5019, 0910 
1011 t/m -2010, -3000, 4011, -4013, -4090, -5000 t/m 9991. 

kg 199601 200012 

099903 GN-codes 0904 1200 en -2090, 0906 2000, 0908 1090 en -2090, 
0909 3090, -4090 en 5090, 0910 2090, -4019, -9190 en -9999. 

kg 199601 200012 

099904 Vanille; kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen; foelie; 
amomen en kardemom; anijszaad en steranijszaad, korianderzaad, 
komijnzaad; karwijzaad, venkelzaad, jeneverbessen; gember; 
kurkuma; kerrie; laurierbladeren, fenegriekzaad, niet fijngemaakten 
niet gemalen: peper van het geslacht "Piper", vruchten van de 
geslachten "Capsicum"en "Pimenta" gedroogd,saffraan, 
tijm,mengsels van specerijen,kaneel en kaneelknoppen. 

kg 200101 

099905 Muskaatnoten, fijngemaakt of gemalen, peper van het geslacht 
"Piper", vruchten van de geslachten "Capsicum en "Pimenta", 
gedroogd, kaneel en kaneelknoppen, saffraan; tijm, mengsels van 
specerijen, andere specerijen. 

kg 200101 

100101 Tarwe en mengkoren. kg 199601 
100301 Gerst. kg 199601 
100501 Maïs. kg 199601 
100601 Padie. kg 199601 
100602 Rijst, andere dan padie. kg 199601 
109901 Rogge; haver; graansorgho; boekweit, gierst, kanariezaad e.a. 

granen (m.u.v. tarwe, gerst, maïs en rijst). 
kg 199601 

110401 Op andere wijze bewerkte granen (bv. gepeld, geplet, in vlokken, 
gepareld, gesneden of gebroken), (m.u.v. rijst van post 1006); 
graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen. 

kg 199601 

110501 Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen. kg 199601 
110601 Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten van 

post 0713, van sago, wortels of knollen van post 0714 en van 
vruchten van hoofdstuk 8. 

kg 199601 

110701 Mout, ook indien gebrand. kg 199601 
110801 Zetmeel. kg 199601 
119901 Meel van tarwe of van mengkoren; gries, griesmeel en pellets, van 

tarwe. 
kg 199601 200612 

119902 Meel van granen (m.u.v. van tarwe of mengkoren); gries, griesmeel 
en pellets, van granen (m.u.v. tarwe). 

kg 199601 

119903 Inuline; tarwegluten, ook indien gedroogd. kg 199601 
119904 Meel van granen (m.u.v. van tarwe of mengkoren); gries en 

griesmeel, van granen en pellets van granen. 
kg 200701 

120101 Sojabonen, ook indien gebroken. kg 199601 
120201 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, 

ook indien gedopt of gebroken. 
kg 199601 

120801 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, (m.u.v. mosterdmeel). kg 199601 
120901 Zaaigoed van bietenzaad e.a. voedergewassen (m.i.v. sporen). kg 199601 
120902 Ander zaaigoed (m.i.v. sporen), m.u.v. zaaigoed voor 

voedergewassen. 
kg 199601 
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121101 Planten(delen), zaden en vruchten, gebruikt in de 
reukwerkindustrie, geneeskunde of voor insectenbestrijding of 
dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, 
gebroken of in poedervorm. 

kg 199601 

121201 Sint-jansbrood (m.i.v. pitten). kg 199601 
121202 Zeewier e.a. algen. kg 199601 
121203 Pitten van abrikozen, perziken, pruimen, ook indien in de steen. kg 199601 200612 
121401 Luzernemeel en luzerne in pellets. kg 199601 
129901 GN-post 1210 en de GN-subposten 1212 91, -92 en -99. kg 199601 200612 
129902 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, 

gemalen, geperst of in pellets; koolrapen, voederbieten, 
voederwortels, hooi, klaver, hanenkammetjes, mergkool, lupine, 
wikke e.d. voedergewassen. 

kg 199601 

129903 Kool- en raapzaad, zonnebloempitten, katoenzaad, sesamzaad, 
mosterdzaad, saffloerzaad, ook indien gebroken. 

kg 199601 200612 

129904 Kopra; lijnzaad, palmnoten en palmpitten, ricinuszaad, 
papaverzaad, kariténoten e.a. oliehoudende zaden en vruchten, 
ook indien gebroken. 

kg 199601 

129905 Pitten van abrikozen, perziken, pruimen, ook indien in de steen; 
Hopbellen, vers of gedroogd; lupuline; suikerbieten en suikerriet, 
vers, gekoeld, bevroren of gedroogd; vruchtenpitten e.a. 
plantaardige producten (m.i.v. ongebrande cichoreiwortels 
"Cichorium intybus sativum") hoofdzakelijk voor menselijke 
consumptie, n.e.g. 

kg 200701 

129906 Kool- en raapzaad, zonnebloempitten, katoenzaad, sesamzaad, 
mosterdzaad, saffloerzaad, ook indien gebroken. 

kg 200701 

130101 Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen 
(bv. balsems), van natuurlijke oorsprong. 

kg 199601 

130201 Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en 
pectaten; agar-agar e.a. uit plantaardige producten verkregen 
plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd. 

kg 199601 

140401 Katoenlinters. kg 199601 
149901 Stoffen voor het vlechten e.a. producten van plantaardige 

oorsprong (m.u.v. katoenlinters), n.e.g. 
kg 199601 

150501 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, m.i.v. lanoline. kg 199601 
151501 Maïsolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet 

chemisch gewijzigd. 
kg 199601 

151601 Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, 
gehydrogeneerd, veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien 
geraffineerd, niet verder bereid (m.u.v. gehydrogeneerde 
ricinusolie, zgn.opal wax). 

kg 199601 

151701 Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, 
van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties daarvan, 
andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, van post 1516. 

kg 199601 

151801 GN-post 1518. kg 199601 
152001 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen. kg 199601 
152101 Bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot 

(spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd. 
kg 199601 

159901 Varkensvet (m.i.v. reuzel) en vet van gevogelte, (m.u.v. dat van 
post 0209 of 1503); rund-, schapen- of geitenvet, (m.u.v. dat van 
post 1503). 

kg 199601 

159902 GN-posten 1503, 1504 en 1506. kg 199601 
159903 Ruwe sojaolie; ruwe grondnotenolie; olijfolie van de eerste persing; 

ruwe zonnebloemzaad- en saffloerolie; ruwe katoenzaadolie, ook 
indien ontdaan van de gossypol; ruwe raapzaad-, koolzaad- en 

kg 199601 
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mosterdzaadolie. 
159904 Ruwe palmolie; ruwe kokosolie (kopraolie); ruwe palmpitten- en 

babassunotenolie; ruwe lijnolie. 
kg 199601 

159905 GS-subposten 1507 90, 1508 90, 1509 90, 1510 00, 1512 19 en -
29, 1514 19, -99 en 1515 50. 

kg 199601 

159906 GN-codes 1511 9091 en -9099, 1513 1930, -1991, -1999 en 2930 
t/m 2999 en de GS-subposten 1515 19, -30, -40, -60 en -90. 

kg 199601 

159907 Vaste fracties van palmolie, van kokosolie (kopraolie) en van 
palmpitten- en babassunotenolie, ook indien geraffineerd doch niet 
chemisch gewijzigd. 

kg 199601 

159908 Gehydrogeneerde ricinusole (zgn. opal wax); plantaardige was 
(m.u.v. triglyceriden), ook indien geraffineerd of gekleurd; degras; 
afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van 
dierlijke of plantaardige was. 

kg 199601 

160201 Gehomogeniseerde bereidingen van vlees, slachtafvallen of bloed. kg 199601 
169901 Worst e.a. bereidingen en conserven, van vlees, slachtafvallen of 

bloed; extracten en sappen van vlees, vis, schaaldieren, 
weekdieren of andere ongewervelde waterdieren. 

kg 199601 

169902 Bereidingen en conserven van vis, schaaldieren, weekdieren of 
andere ongewervelde waterdieren; kaviaar en kaviaarsurrogaten 
bereid uit kuit. 

kg 199601 

170201 Lactose (melksuiker) in vaste vorm; melksuikerstroop, niet 
gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen. 

kg 199601 

170202 Andere suiker, m.i.v. chemisch zuivere maltose, glucose en 
fructose (levulose), in vaste vorm; andere suikerstroop, niet 
gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, 
ook indien met natuurhonig vermengd; karamel. 

kg 199601 

170301 Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker. kg 199601 
170401 Suikerwerk zonder cacao (m.i.v. witte chocolade). kg 199601 
179901 Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere 

sacharose, in vaste vorm; ahornsuiker in vaste vorm; 
ahornsuikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde 
kleurstoffen. 

kg 199601 

180101 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand. kg 199601 
180401 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie. kg 199601 
180501 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen. kg 199601 
180601 Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn 

toegevoegd. 
kg 199601 

180602 GN-codes 1806 2010, -2030 en -2050. kg 199601 
180603 Andere chocolade e.a. bereidingen voor menselijke consumptie die 

cacao bevatten (m.u.v. suikerwerk en overeenkomstige bereidingen 
op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao bevatten). 

kg 199601 

180604 Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker 
vervangende stoffen, die cacao bevatten. 

kg 199601 

189901 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen e.a. afvallen van cacao; 
cacaopasta, ook indien ontvet. 

kg 199601 

190101 Mengsels en deeg van meel, (gries)meel, zetmeel of moutextract, 
cacaogehalte < 40% berekend op ontvette basis, en mengsels en 
deeg van melk- en zuivelproducten, cacaogehalte < 5% berekend 
op ontvette basis, van bakkerswaren van post 1905, n.e.g. 

kg 199601 

190102 Bereidingen voor kindervoeding van meel, gries, griesmeel, zetmeel 
of moutextract, cacaogehalte <40% op ontvette basis, n.e.g.; 
bereidingen voor kindervoeding van melk- en zuivelproducten, 
cacaogehalte < 5% op een ontvette basis, n.e.g. 

kg 199601 

190103 GN-subpost 1901 90. kg 199601 
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190201 Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid 
(zoals spaghetti, macaroni e.d.). 

kg 199601 

190202 Andere deegwaren, ook indien gekookt, gevuld of op andere wijze 
bereid (zoals noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni, e.d.); 
koeskoes, ook indien bereid. 

kg 199601 

190301 Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm 
van vlokken, korrels, parels e.d. 

kg 199601 

190401 Bereidingen van de soort "Müsli", op basis van niet geroosterde 
graanvlokken. 

kg 199601 

190402 Gepofte of geroosterde graanpreparaten (bv. corn-flakes, m.u.v. 
"Müsli"); granen (geen maïs) in korrels of in vlokken of van andere 
bewerkte korrels (m.u.v. meel en gries), voorgekookt of op andere 
wijze bereid, n.e.g. 

kg 199601 

190501 Brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zijn 
toegevoegd, met een gehalte aan suikers en aan vetstoffen van elk 
niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof. 

kg 199601 

190502 Andere bakkerswaren, gezoet. kg 199601 
190503 Koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes; geëxtrudeerde en 

geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd; andere 
bakkerswaren, niet gezoet. 

kg 199601 

190504 Bros gebakken brood, zgn. knäckebröd; ontbijtkoek; beschuit, 
geroosterd brood e.d.; matzes, ouwels e.d. producten van meel of 
zetmeel. 

kg 199601 

200201 Tomaten, niet geheel en niet in stukken, op andere wijze bereid of 
verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur. 

kg 199601 

200601 Groenten, vruchten, vruchtenschillen e.a. plantendelen, gekonfijt 
met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd). 

kg 199601 

200801 Noten, grondnoten e.a. zaden, ook indien onderling vermengd, op 
andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde 
suiker, andere zoetstoffen, n.e.g. 

kg 199601 

200901 Ongegiste vruchtensappen (m.i.v. druivenmost) en ongegiste 
groentensappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met 
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen. 

kg 199601 

209901 Aardappelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn 
of azijnzuur, (m.u.v. die van post 2006). 

kg 199601 

209902 GN-post 1901 (exclusief GN-code1901 1000), GN-subpost 2002 
1010 en 2002 1090, GN-post 2003, GN-subposten 2004 90, 2005 
40, -51, -59, -60, -80 en -90. 

kg 199601 199612 

209903 GN-posten 2007 (exclusief subpost 2007 10) en 2008 (exclusief de 
subposten 2008 11 en -19). 

kg 199601 

209904 Gn-code 2005 1000 en Gn-subpost 2007 10. kg 199601 
209905 GN-kodes 2001-2000 t/m -9096, 2002-1010 en -1090, 2003-1080 

en -2000, 2004-9010 t/m 9098, 2005-4000 t/m -6000 en 8000 t/m -
9080. 

kg 199701 

209981 Komkommers en augurken, bereid of verduurzaamd in azijn of in 
azijnzuur; olijven, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in 
azijn of azijnzuur, niet bevroren. 

kg/net eda 199601 199612 

209982 Komkommers en augurken, bereid of verduurzaamd in azijn(zuur); 
paddestoelen van het geslacht "Agaricus", anders bereid of 
verduurzaamd dan in azijn(zuur); olijven, anders bereid of 
verduurzaamd dan in azijn(zuur), niet bevroren. 

kg/net eda 199701 

210101 Extracten, essences en concentraten, van koffie, en preparaten op 
basis van deze producten of koffie; gebrande cichorei e.a. 
gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en 
concentraten daarvan. 

kg 199601 

210102 Extracten, essences en concentraten, van thee of maté en kg 199601 
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preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of 
maté. 

210201 Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood 
(m.u.v. de vaccins van post 3002); samengesteld bakpoeder. 

kg 199601 

210301 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen e.d. 
producten m.u.v. bepaalde aromatische bitters; mosterdmeel en 
bereide mosterd. 

kg 199601 

210381 Aromatische bitters, alcoholvolumegehalte >=44,2 % maar < 49,2 
%, met >=1,5 % maar < 6 % gentianine, kruiden en diverse 
ingredienten, suikergehalte >= 4 % maar < 10 %, in verpakkingen < 
0,5 liter. 

liter alc. 100% 199601 

210401 Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke 
consumptie. 

kg 199601 

210402 Preparaten voor soep of bouillon; bereide soep en bouillon. kg 199601 
210501 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend. kg 199601 
210601 Producten voor menselijke consumptie m.u.v. samengestelde 

alcoholhoudende preparaten, (niet op basis van reukstoffen), van 
de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken. 

kg 199601 

210681 Samengestelde alcoholhoudende preparaten, niet op basis van 
reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van 
dranken. 

liter alc. 100% 199601 

220101 Water, m.i.v. natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater, 
zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch 
gearomatiseerd; ijs en sneeuw. 

kg 199601 199612 

220102 Water m.u.v. mineraalwater en spuitwater, zonder toegevoegde 
suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw. 

kg 199701 

220181 Mineraalwater en spuitwater, zonder toegevoegde suiker of andere 
zoetstoffen, noch gearomatiseerd. 

liter 199701 

220281 Water, m.i.v. mineraalwater en spuitwater, met toegevoegde suiker 
of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd; andere alcoholvrije 
dranken (geen melk- of zuivelproducten). 

liter 199601 

220282 Alcoholvrije dranken met vetstoffen afkomstig van melk- of 
zuivelproducten, (m.u.v. de vruchten- en groentesappen van post 
2009). 

liter 199601 

220381 Bier van mout. liter 199601 
220481 Wijn van verse druiven, (m.i.v. wijn waaraan alcohol is toegevoegd); 

druivenmost, (m.u.v. dat van post 2009). 
liter 199601 

220581 Vermout e.a. wijn van verse druiven, bereid met aromatische 
planten of aromatische stoffen. 

liter 199601 

220681 Andere gegiste dranken (bv. appelwijn, perenwijn, honigdrank); 
mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken 
met alcoholvrije dranken, n.e.g. 

liter 199601 

220781 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, alcohol-volumegehalte (80% vol; 
ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht 
het gehalte. 

liter 199601 

220881 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, alcohol-volumegehalte < 80% vol; 
gedistilleerde dranken, likeuren e.a. dranken die gedistilleerde 
alcohol bevatten. 

liter alc. 100% 199601 

220981 Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur. liter 199601 
230101 Meel, poeder en pellets van vlees of slachtafvallen, ongeschikt voor 

menselijke consumptie; kanen. 
kg 199601 

230102 Meel, poeder en pellets van vis, schaaldieren, weekdieren of 
andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke 
consumptie. 

kg 199601 

230201 Zemelen, slijpsel e.a. resten van het zeven, malen of andere 
bewerkingen van granen of peulvruchten, ook indien in pellets. 

kg 199601 
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230301 Afvallen van zetmeelfabrieken e.d. afvallen, ook indien in pellets. kg 199601 
230302 Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) e.a. afvallen van de 

suikerindustrie, ook indien in pellets. 
kg 199601 

230303 Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen, ook indien in 
pellets. 

kg 199601 

230701 Wijnmoer; ruwe wijnteen. kg 199601 
230801 Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige 

residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de soort 
gebruikt voor het voederen van dieren, n.e.g. 

kg 199601 

230901 Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van 
dieren. 

kg 199601 199612 

230902 Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein. kg 199601 
230903 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, 

m.u.v. honden- en kattenvoer opgemaakt voor de verkoop in het 
klein en de producten van GN-code 2309 9095. 

kg 199701 

230981 GN-code 2309 9095. kg 
C5H14CINO 

199701 

239901 Perskoeken e.a. vaste afvallen, verkregen bij de winning van 
sojaolie, grondnotenolie of plantaardige vetten of oliën, ook indien 
fijngemaakt of in pellets. 

kg 199601 

240101 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak. kg 199601 
240102 Afvallen van tabak. kg 199601 
240281 Sigaren en cigarillo's, tabak bevattend. 1000 stuks 199601 
240282 Sigaretten, tabak bevattend. 1000 stuks 199601 
249901 Sigaren, cigarillo's en sigaretten, geheel van tabakssurrogaten; 

andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; 
"gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak; tabaksextracten 
en tabakssausen. 

kg 199601 

250101 Zout (m.i.v. keuken- en tafelzout en gedenatureerd zout) 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. 

kg 199601 

250301 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, gerecipiteerde 
en colloïdale zwavel, m.u.v. ruwe zwavel en niet-geraffineerde 
zwavel. 

kg 199601 

250501 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, (m.u.v. 
metaalhoudend zand van hoofdstuk 26). 

kg 199601 

251001 Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en 
gefosfateerd krijt. 

kg 199601 

251301 Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat e.a. 
natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een 
warmtebehandeling hebben ondergaan. 

kg 199601 

251401 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken 
of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door 
zagen, door splijten of op dergelijke wijze. 

kg 199601 

251701 GN-post 2517. kg 199601 
252001 Gebrande gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine 

hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers. 
kg 199601 

252201 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, (m.u.v. 
calciumoxide en calciumhydroxide van post 2825). 

kg 199601 

252301 Hydraulisch cement (m.i.v. cementklinker), ook indien gekleurd. kg 199601 
259901 GN-posten 2515 en 2516. kg 199601 
259902 Gips; anhydriet; kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de 

vervaardiging van kalk of cement. 
kg 199601 
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259903 Krijt; dolomiet; dolomiet, enkel kantrecht behouwen of in blokken of 
platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, 
door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van 
dolomiet. 

kg 199601 

259904 Kaolien e.a. kaolienhoudende klei, ook indien gebrand; andere klei 
(m.u.v. geëxpandeerde klei van post 6806), andalusiet, kyaniet, 
sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde. 

kg 199601 

259905 IJzerkies, ongeroost; ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel. kg 199601 
259906 GS-posten 2511, 2517, 2528 en de GN-codes 2529 2100, -2200, 

2530 2000 en -9098. 
kg 199601 

259907 GS-post 2504, GN-codes 2506 1000, -2100, -2900, GS-posten 
2512, 2519, 2524, 2525, 2526, GN-codes 2529 1000 en -3000, 
2530 1010 en -1090. 

kg 199601 

260101 IJzererts en concentraten daarvan, (m.u.v. geroost ijzerkies 
(pyrietas)). 

kg 199601 

260102 Geroost ijzerkies (pyrietas). kg 199601 
260301 Kopererts en concentraten daarvan. kg 199601 
260401 Nikkelerts en concentraten daarvan. kg 199601 
260601 Aluminiumerts en concentraten daarvan. kg 199601 
261201 Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan. kg 199601 
261601 Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan. kg 199601 
262001 Assen en residuen (m.u.v. die verkregen bij de vervaardiging van 

ijzer en staal), hoofdzakelijk aluminium bevattend. 
kg 199601 

262002 Assen en residuen (m.u.v. die verkregen bij de vervaardiging van 
ijzer en staal), hoofdzakelijk koper bevattend. 

kg 199601 

262003 Assen en residuen (m.u.v. die verkregen bij de vervaardiging van 
ijzer en staal), die andere metaal of metaalverbindingen bevatten. 

kg 199601 200112 

262004 Assen en residuen (m.u.v. die verkregen bij de vervaardiging van 
ijzer en staal), die andere metaal of metaalverbindingen bevatten. 

kg 200201 

262101 Andere slakken e.a. assen, (m.i.v. as van zeewier). kg 199601 200112 
262102 Andere slakken en assen (m.i.v. as van zeewier); 

verbrandingsresten van stedelijk afval. 
kg 200201 

269901 GN-posten 2602, 2605, 2607, 2608, 2609, 2810, 2611, 2613, 2614, 
2615 en 2617. 

kg 199601 

269902 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de 
vervaardiging van ijzer en staal; slakken (m.u.v. gegranuleerde 
hoogovenslakken), walsschilfers e.a. bij de vervaardiging van ijzer 
en staal verkregen afval. 

kg 199601 

270101 Steenkool, niet geperst. kg 199601 200712 
270102 Antraciet, ook indien in poedervorm, doch niet geperst, met een 

gehalte aan vluchtige stoffen van niet meer dan 10 procent. 
kg 200801 

270103 Antraciet, ook indien in poedervorm, doch niet geperst, met een 
gehalte aan vluchtige stoffen van meer dan 10 procent. 

kg 200801 

270104 Bitumineuze cokeskolen, ook indien in poedervorm, doch niet 
geperst. 

kg 200801 

270105 Bitumineuze steenkool, m.u.v. cokeskolen, ook indien in 
poedervorm, doch niet geperst. 

kg 200801 

270106 Steenkool, m.u.v. antraciet en bitumineuze steenkool, ook indien in 
poedervorm, doch niet geperst. 

kg 200801 

270107 Briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste 
brandstoffen. 

kg 200801 

270201 Bruinkool, ook indien geperst, m.u.v. git. kg 200801 
270301 Turf (m.i.v. turfstrooisel), ook indien geperst. kg 199601 
270401 Cokes en halfcokes, van steenkool, bruinkool of turf, ook indien kg 199601 
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geperst; retortenkool. 
270581 Steenkoolgas, watergas, generatorgas e.d. gassen, (m.u.v. aardgas 

e.a. gasvormige koolwaterstoffen). 
1000 m3 199601 

270601 Teer uit steenkool, bruinkool of turf e.a. minerale teersoorten, ook 
indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd ("topped"), (m.i.v. 
mengteer). 

kg 199601 

270701 Andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen, die voor 
minstens 65% volume overdistilleren bij 250º C of lager, niet voor 
gebruik als brandstof. 

kg 199601 

270702 Benzol, voor gebruik als brandstof. kg 199601 
270703 Benzol, niet voor gebruik als brandstof. kg 199601 
270704 Toluol, voor gebruik als brandstof. kg 199601 
270705 Toluol, niet voor gebruik als brandstof. kg 199601 
270706 Xylol, voor gebruik als brandstof. kg 199601 
270707 Xylol, niet voor gebruik als brandstof. kg 199601 
270708 Naftaleen. kg 199601 
270709 Andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen, die voor 

minstens 65% volume overdistilleren bij 250º C of lager, voor 
gebruik als brandstof. 

kg 199601 

270710 Fenolen. kg 199601 
270711 Creosootolie. kg 199601 
270712 Ruwe lichte oliën verkregen bij het distilleren van hoge-

temperatuur-steenkoolteer, die voor minstens 90% overdistilleren 
bij 200o C of lager. 

kg 199601 

270713 Ruwe oliën verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-
steenkoolteer, (m.u.v. lichte oliën, die voor minsten 90% 
overdistilleren bij 200º C of lager). 

kg 199601 

270714 Zwavelhoudende tops. kg 199601 
270715 Teeroliebasen. kg 199601 
270716 Antraceen. kg 199601 
270717 Andere oliën e.d. producten, verkregen bij distillatie van hoge-

temperatuur-steenkoolteer, en soortgelijke producten waarvan 
gewicht van aromatische > niet-aromatische bestanddelen, voor 
vervaardiging van koolstof. 

kg 199601 

270718 Andere oliën e.d. producten, verkregen bij distillatie van hoge-
temperatuur-steenkoolteer, en soortgelijke producten waarvan 
gewicht van aromatische > niet-aromatische bestanddelen, voor 
ander gebruik (niet voor vervaardiging van koolstof). 

kg 199601 

270801 Pek van steenkoolteer of andere minerale teer. kg 199601 
270802 Pekcokes van steenkoolteer of andere minerale teer. kg 199601 
270901 Aardgascondensaten. kg 199601 
270902 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen (m.u.v. 

aardgascondensaten). 
kg 199601 

271001 Gasolie, bestemd voor ander dan chemisch gebruik. kg 199601 
271002 Lichte oliën, bestemd voor een aangewezen behandeling. kg 199601 
271003 Lichte oliën, bestemd voor een andere chemische behandeling. kg 199601 
271004 White spirit. kg 199601 
271005 Andere speciale lichte oliën. kg 199601 
271006 Vliegtuigbenzine. kg 199601 
271007 Lichte reactiemotorbrandstof. kg 199601 
271008 Andere lichte oliën, bestemd voor ander dan chemisch gebruik. kg 199601 
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271009 Halfzware oliën, bestemd voor een aangewezen behandeling. kg 199601 
271010 Halfzware oliën, bestemd voor een andere chemische behandeling. kg 199601 
271011 Halfzware reactiemotorbrandstof (kerosine). kg 199601 
271012 Andere kerosine (geen halfzware reactiemotorbrandstof). kg 199601 
271013 Andere halfzware oliën, bestemd voor ander dan chemisch gebruik. kg 199601 
271014 Gasolie, bestemd voor een aangewezen behandeling. kg 199601 
271015 Gasolie, bestemd voor een andere chemische behandeling. kg 199601 
271016 Stookolie, bestemd voor een aangewezen behandeling. kg 199601 
271017 Stookolie, bestemd voor ander chemisch gebruik. kg 199601 
271018 Stookolie, bestemd voor ander dan chemisch gebruik, 

zwavelgehalte <= 1 gewichtspercent. 
kg 199601 

271019 Stookolie, bestemd voor ander dan chemisch gebruik, 
zwavelgehalte > 1 en  <= 2 gewichtspercent. 

kg 199601 

271020 Stookolie, bestemd voor ander dan chemisch gebruik, 
zwavelgehalte > 2 en <= 2,8 gewichtspercent. 

kg 199601 

271021 Stookolie, bestemd voor ander dan chemisch gebruik, 
zwavelgehalte > 2,8 gewichtspercent. 

kg 199601 

271022 Smeerolie e.a. oliën, bestemd voor een aangewezen behandeling. kg 199601 
271023 Smeerolie e.a. oliën, bestemd voor ander dan chemisch gebruik. kg 199601 
271024 Smeerolie e.a. oliën, bestemd voor menging als omschreven in 

aanvullende aantekening 6 [GN] van hoofdstuk 27. 
kg 199601 199812 

271025 Motorolie, compressorolie en turbineolie. kg 199601 
271026 Remolie. kg 199601 
271027 White oils, paraffinum liquidum. kg 199601 
271028 Versnellingsbakolie. kg 199601 
271029 Olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, 

corrosiewerende olie. 
kg 199601 

271030 Isolatieolie. kg 199601 
271031 Andere smeerolie e.a. oliën, bestemd voor ander dan chemisch 

gebruik en niet bestemd voor menging als omschreven in 
aanvullende aantekening 6 [GN] van hoofdstuk 27. 

kg 199601 199812 

271032 Andere smeeroliën en andere oliën (GN-code 2710 1999). kg 199901 
271033 Afvalolie. kg 200201 
271081 Motorbenzine (m.u.v. vliegtuigbenzine), loodgehalte < 0,013 g/l, 

octaangetal < 95. 
1000 liter 199601 

271082 Motorbenzine (m.u.v. vliegtuigbenzine), loodgehalte < 0,013 g/l, 
octaangetal >=95 en < 98. 

1000 liter 199601 

271083 Motorbenzine (m.u.v. vliegtuigbenzine), loodgehalte <0,013 g/l, 
octaangetal > 98. 

1000 liter 199601 

271084 Motorbenzine (m.u.v. vliegtuigbenzine), loodgehalte > 0,013 g/l, 
octaangetal < 98. 

1000 liter 199601 

271085 Motorbenzine (m.u.v. vliegtuigbenzine), loodgehalte > 0,013 g/l , 
octaangetal >=98. 

1000 liter 199601 

271101 Propaan, butaan, zuiverheidsgraad <= 90 %; mengsels hiervan, 
vloeibaar gemaakt, bestemd voor ander dan chemisch gebruik. 

kg 199601 

271102 Propaan, zuiverheidsgraad >= 99 %, vloeibaar gemaakt, bestemd 
voor gebruik als brandstof. 

kg 199601 

271103 Propaan, zuiverheidsgraad >= 99 %, vloeibaar gemaakt, bestemd 
voor ander gebruik. 

kg 199601 

271104 Propaan, zuiverheidsgraad < 99%, vloeibaar gemaakt, bestemd 
voor een aangewezen behandeling. 

kg 199601 

271105 Propaan, zuiverheidsgraad < 99%, vloeibaar gemaakt, bestemd kg 199601 
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voor een andere chemische behandeling. 
271106 Propaan, zuiverheidsgraad > 90% en < 99%, vloeibaar gemaakt, 

bestemd voor ander dan chemisch gebruik. 
kg 199601 

271107 Butanen, vloeibaar gemaakt, bestemd voor een aangewezen 
behandeling. 

kg 199601 

271108 Butanen, vloeibaar gemaakt, bestemd voor een andere chemische 
behandeling. 

kg 199601 

271109 Butanen, zuiverheidsgraad > 90% en < 95%, vloeibaar gemaakt, 
bestemd voor ander dan chemisch gebruik. 

kg 199601 

271110 Ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen, vloeibaar gemaakt. kg 199601 
271111 Andere gasvormige koolwaterstoffen (m.u.v. aardgas, propaan, 

butanen, ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen), vloeibaar 
gemaakt. 

kg 199601 

271112 Gasvormige koolwaterstoffen (m.u.v. aardgas). kg 199601 
271181 Aardgas, vloeibaar gemaakt. TJ 199601 
271182 Aardgas, gasvormig. TJ 199601 
271201 Paraffine met minder dan 0,75% olie; microkristallijne was uit 

aardolie, "slack wax" e.a. minerale was e.d. door synthese of op 
andere wijze verkregen producten (m.u.v. vaseline, ozokeriet, 
montaanwas en turfwas), niet ruw. 

kg 199601 

271202 Ruwe vaseline. kg 199601 
271203 Vaseline, niet ruw. kg 199601 
271204 Ruwe ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten). kg 199601 
271205 Ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten), niet ruw. kg 199601 
271206 Ruwe microkristallijne was uit aardolie, "slack wax" e.a. minerale 

was e.d. door synthese of op andere wijze verkregen producten 
(m.u.v. vaseline, ozokeriet, montaanwas en turfwas), bestemd voor 
een aangewezen behandeling. 

kg 199601 

271207 Ruwe microkristallijne was uit aardolie, "slack wax" e.a. minerale 
was e.d. door synthese of op andere wijze verkregen producten 
(m.u.v. vaseline, ozokeriet, montaanwas en turfwas), bestemd voor 
een andere chemische behandeling. 

kg 199601 

271208 Ruwe microkristallijne was uit aardolie, "slack wax" e.a. minerale 
was e.d. door synthese of op andere wijze verkregen producten 
(m.u.v. vaseline, ozokeriet, montaanwas en turfwas), bestemd voor 
ander dan chemisch gebruik. 

kg 199601 

271301 Petroleumcokes, niet gecalcineerd. kg 199601 
271302 Petroleumcokes, gecalcineerd. kg 199601 
271303 Petroleumbitumen. kg 199601 
271304 Residuen van aardolie of olie uit bitumineuze mineralen (m.u.v. 

petroleumcokes en petroleumbitumen), voor de vervaardiging van 
koolstof. 

kg 199601 

271305 Residuen van aardolie of olie uit bitumineuze mineralen (m.u.v. 
petroleumcokes en petroleumbitumen), niet voor de vervaardiging 
van koolstof. 

kg 199601 

271401 Bitumineuze leisteen en bitumineus zand. kg 199601 
271402 Natuurlijke bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen. kg 199601 
271501 Bitumineuze mastiek. kg 199601 199812 
271502 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, natuurlijke bitumen, 

petroleumbitumen, minerale teer of minerale teerpek (bv. 
vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"), m.u.v. bitumineuze 
mastiek). 

kg 199601 199812 

271503 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, natuurlijke bitumen, kg 199901 
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petroleumbitumen, minerale teer of minerale teerpek (bv. 
bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt (“cut-back”). 

271681 Elektrische energie. 1000 kWh 199601 
279901 Geperste steenkool (bv. briketten, eierkolen e.d. van steenkool 

vervaardigde vaste brandstoffen); bruinkool, ook indien geperst, 
(m.u.v. git). 

kg 199601 200712 

280301 Koolstof ("carbonblack" e.a. vormen van koolstof, n.e.g.). kg 199601 
280481 Waterstof; edelgassen, stikstof en zuurstof. m3 standaard 

gasdruk 
199601 199612 

280482 Waterstof, argon, stikstof en zuurstof. m3 standaard 
gasdruk 

199701 

280483 Helium e.a. edelgassen m.u.v. argon. m3 199701 
280981 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur en 

polyfosforzuren. 
kg P2O5 199601 

281101 Koolstofdioxide (kooldioxide); andere organische 
zuurstofverbindingen van niet-metalen (m.u.v. koolstofdioxide, 
siliciumdioxide en zwaveldioxide). 

kg 199601 

281581 Kaliumhydroxide in waterige oplossing. kg KOH 199601 200812 
281582 Natriumhydroxide in waterige oplossing. kg NaOH 199601 
281583 Kaliumhydroxide "bijtende potas". kg KOH 200901 
281801 Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald. kg 199601 
281802 Aluminiumoxide, (m.u.v. kunstmatig korund). kg 199601 
283501 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten), fosfaten en 

polyfosfaten, m.u.v. triammoniumorthofosfaat. 
kg 199601 200612 

283502 Triammoniumorthofosfaat. kg 199601 
283503 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten), fosfaten en 

polyfosfaten, m.u.v. triammoniumorthofosfaat. 
kg 200701 

283601 Dinatriumcarbonaat; natriumwaterstofcarbonaat 
(natriumbicarbonaat). 

kg 199601 

284301 Edele metalen in colloïdale toestand; zilververbindingen; 
amalgamen van edele metalen. 

kg 199601 200612 

284302 Edele metalen in colloïdale toestand; zilververbindingen; 
amalgamen van edele metalen. 

kg 200701 

284381 Goudverbindingen; anorganische of organische verbindingen van 
edele metalen (m.u.v. zilver en goud), ook indien chemisch 
welbepaald. 

g 199601 

284401 GN-subposten 2844 30 en -40. kg 199601 
284481 Uranium(verbindingen, verrijkt met U 235; plutonium (verbindingen); 

legeringen, dispersies (m.i.v. cermets), keramische producten en 
mengsels, met uranium (verbindingen) verrijkt met U 235 of 
plutonium (verbindingen). 

gi f/s 199601 

284482 Natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies 
(m.i.v. cermets), keramische producten en mengsels, bevattende 
natuurlijk uranium of verbindingen van natuurlijk uranium. 

kg U 199601 

284483 Gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren 
(Euratom). 

gi f/s 199601 

284781 Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met 
ureum. 

kg H2O2 199601 

285101 Vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); 
samengeperste lucht. 

kg 199601 200612 

285201 Anorganische en organische kwikverbindingen, m.u.v. amalgamen. kg 200701 
285301 Vloeibare lucht, ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken; 

samengeperste lucht; gedistilleerd water, conductometrisch zuiver 
water e.d. zuiver water; cyanogeenchloride en andere anorganische 

kg 200701 
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verbindingen. 
289901 Chroomoxiden en -hydroxiden; mangaanoxiden; kobaltoxiden en -

hydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit; andere anorganische 
basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen. 

kg 199601 200612 

289902 Zinkoxide en -peroxide; ijzeroxiden en -hydroxiden; verfaarden met 
>= 70% ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten; 
titaanoxiden; loodoxiden; loodmenie (bv. rode menie, kristalmenie, 
oranje menie). 

kg 199601 

289903 Fluor, chloor, broom en jood; gesublimeerde of geprecipiteerde 
zwavel; colloïdale zwavel; boor; telluur; silicium; fosfor; arseen; 
seleen; natriumhydroxide, vast. 

kg 199601 

289904 Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur; zwavelzuur; oleum 
(rokend zwavelzuur); booroxiden; boorzuren e.a. anorganische 
zuren; siliciumdioxide en zwaveldioxide. 

kg 199601 

289905 Kaliumhydroxide, vast; natrium- en kaliumperoxide; 
magnesiumhydroxide en -peroxide; strontiumoxide, -hydroxide en  - 
peroxide; bariumoxide, -hydroxide en -peroxide; 
aluminiumhydroxide; hydrazine en hydroxylamine, (m.i.v. 
anorganische zouten daarvan). 

kg 199601 200812 

289906 Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en 
yttrium, ook vermengd of gelegeerd; kwik(zilver); halogeniden en 
halogenideoxiden van niet-metalen; zwavelverbindingen van niet-
metalen; fosfortrisulfide (handelskwaliteit). 

kg 199601 

289907 GS-posten 2826, 2827 (m.u.v. GN-code 2827 1000),  2828 t/m 
2833, 2834 (m.u.v. GN-codes 2834 1000 en -2100), GN-codes 
2836 4000 t/m -9990 en de GS-posten 2837 t/m 2840, 2842. 

kg 199601 200612 

289908 GN-posten 2841, 2848, 2849 en 2850, en de GN-codes 2851 0010 
en -0090. 

kg 199601 200612 

289909 Isotopen, niet van post 2844; (an)organische verbindingen daarvan, 
al dan niet chemisch welbepaald; (an)organische verbindingen van 
zeldzame aardmetalen, yttrium of scandium, of van mengsels van 
die metalen. 

kg 199601 

289910 Salpeterzuur; nitreerzuren; ammoniak, watervrij of in waterige 
oplossing (ammonia). 

kg 199601 

289911 Ammoniumchloride; nitrieten; kaliumnitraat; ammoniumcarbonaat in 
handelskwaliteit e.a. ammoniumcarbonaten. 

kg 199601 200612 

289912 Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten e.a. complexe 
fluorzouten; chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden, 
bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden; 
hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten, 
hypobromieten; chloraten en perchloraten; bromaten en 
perbromaten; jodaten en perjodaten; sulfiden; polysulfiden; 
dithionieten en sulfoxylaten; sulfieten; thiosulfaten; sulfaten; 
aluinen; peroxosulfaten (persulfaten); nitraten m.u.v. kaliumnitraat, 
carbonaten, dinatriumcarbonaat en natriumwaterstofcarbonaat; 
peroxocarbonaten (percarbonaten); cyaniden, cyanideoxiden en 
complexe cyaniden; fulminaten; cyanaten en thiocyanaten; 
silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit; boraten; 
peroxoboraten (perboraten); andere anorganische zouten en 
peroxozouten, m.u.v. aziden. 

kg 200701 

289913 Chroomoxiden en -hydroxiden; mangaanoxiden; kobaltoxiden en -
hydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit; andere anorganische 
basen; andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen. 

kg 200701 

289914 Zouten van oxometaalzuren of peroxometaalzuren; fosfiden, al dan 
niet chemisch welbepaald, (m.u.v. ijzerfosfiden (fosforijzer)); 
carbiden, al dan niet chemisch welbepaald; hybriden, nitriden, 
aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, 

kg 200701 
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(m.u.v. verbindingen die tevens carbiden van GS-post 2849 zijn); 
gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water e.d. zuiver water; 
andere organische verbindingen; amalganen, (m.u.v. die van edele 
metalen). 

289915 Nitrieten en kaliumnitraat. kg 200701 
289916 Natriumperoxide en kaliumperoxide; magnesiumhydroxide en 

magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en 
strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en 
bariumperoxide; aluminiumhydroxide; hydrazine en hydroxylamine, 
alsmede anorganische zouten daarvan. 

kg 200901 

290101 Onverzadigde ethyleen. kg 199601 
290102 Onverzadigde propeen (propyleen). kg 199601 
290103 Onverzadigde buteen (butyleen) en isomeren daarvan; 

onverzadigde buta-1,3-dieen en isopreen. 
kg 199601 

290104 Verzadigde acyclische koolwaterstoffen; onverzadigde acyclische 
koolwaterstoffen (m.u.v. ethyleen, propeen (propyleen), buteen 
(butyleen) en isomeren daarvan, buta-1,3-dieen en isopreen). 

kg 199601 

290201 Cyclische koolwaterstoffen (m.u.v. cycloalkanen, cycloalkenen en 
cycloterpenen, benzeen, tolueen, xylenen, styreen, ethylbenzeen, 
cumeen, naftaleen en antraceen, bifenyl (difenyl) en terfenylen 
(trifenylen)). 

kg 199601 200812 

290202 Cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen. kg 199601 
290203 Benzeen voor gebruik als brandstof. kg 199601 200112 
290204 Benzeen, voor ander gebruik (niet als brandstof). kg 199601 200112 
290205 Tolueen voor gebruik als brandstof. kg 199601 200112 
290206 Tolueen, voor ander gebruik (niet als brandstof). kg 199601 200112 
290207 O-xyleen. kg 199601 
290208 M-xyleen. kg 199601 
290209 P-xyleen. kg 199601 
290210 Mengsels van xyleenisomeren, voor gebruik als brandstof. kg 199601 200112 
290211 Mengsels van xyleenisomeren, voor ander gebruik (niet als 

brandstof). 
kg 199601 200112 

290212 Styreen. kg 199601 
290213 Ethylbenzeen. kg 199601 
290214 Cumeen. kg 199601 
290215 Naftaleen en antraceen. kg 199601 200812 
290216 Bifenyl (difenyl) en terfenylen (trifenylen). kg 199601 200812 
290217 Benzeen. kg 200201 
290218 Tolueen. kg 200201 
290219 Mengsels van xyleenisomeren. kg 200201 
290220 Cyclische koolwaterstoffen (m.u.v. cycloalkanen, cycloalkenen en 

cycloterpenen; benzeen, tolueen, xylenen, styreen, ethylbenzeen 
en cumeen). 

kg 200901 

290501 Methanol (methylalcohol). kg 199601 
290502 Butaan-1-ol (n-butylalcohol). kg 199601 
290503 Glycerol. kg 199601 
290901 Etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan. 
kg 199601 

291401 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende 
groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan (m.u.v. iononen, methyliononen en 4'-tert-butyl-2',6'-
dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (ketomuskus)). 

kg 199601 200312 
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291402 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende 
groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan  (m.u.v. iononen en methyliononen). 

kg 200401 200612 

291403 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende 
groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan (m.u.v. iononen en methyliononen). 

kg 200701 

291801 Salicylzuur en o-acetylsalicylzuur, zouten en esters daarvan. kg 199601 200612 
292181 Methylamine, dimethylamine en trimethylamine. kg met.am. 199601 200812 
292182 Methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten 

daarvan. 
kg met.am. 200901 

292601 Acrylonitril. kg 199601 
293201 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer 

zuurstofatomen als hetero-atoom (m.u.v. lactonen (m.u.v. cumarine, 
methylcumarinen en ethylcumarinen)). 

kg 199601 200612 

293202 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer 
zuurstofatomen als hetero-atoom (m.u.v. lactonen (m.u.v. cumarine, 
methylcumarinen en ethylcumarinen)). 

kg 200701 

293301 GN-codes 2933 7100, -7200, -7900, -9190, -9910, -9930 t/m -9990. kg 199601 200612 
293302 Dextromethorfan (INN) en zouten daarvan; melamine; indool, 3-

methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzol(c,e)azepine 
(azapetine), chloordiazepoxide (INN), fenindamine (INN) en zouten 
daarvan; imipraminehydrochloride (INNM). 

kg 199601 

293303 Methenamine (INN)(hexamethyleentetramine). kg 199601 200812 
293304 Lactamen e.a. heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of 

meer stikstofatomen als hetero-atoom (m.u.v. indool, 3-
methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzol(c,e)azepine 
(azapetine), chloordiazepoxide (INN), fenindamine (INN) en zouten 
daarvan; imipraminehydrochloride (INNM). 

kg 200701 

293401 Nucleïnezuren en zouten daarvan. kg 199601 199812 
293402 Andere nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische 

verbindingen (GN-codes 2934 9100 en -9990). 
kg 199901 200612 

293601 Provitaminen en vitaminen (m.u.v. cocaïne en zouten daarvan), 
natuurlijke of door synthese gereproduceerd. 

kg 200901 

293781 Hormonen; cocaïne en zouten daarvan. g 200901 
294001 Suikers, chemisch zuiver, (m.u.v. sacharose, latose, maltose, 

glucose en fructose); ethers en esters van suikers, (m.i.v. zouten 
daarvan; m.u.v. de producten van de posten 2937, 2938 en 2939). 

kg 199601 

294101 Antibiotica. kg 200901 
299901 Halogeenderivaten van koolwaterstoffen; sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd. 
kg 199601 

299902 Glycerolesters vekregen m.b.v. sulfo-, nitro- en nitrosederivaten van 
koolwaterstoffen; fenolen en fenolalcoholen, halogeen-, sulfo-, nitro-
en nitrosoderivaten daarvan. 

kg 199601 200312 

299903 Alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 
daarvan (m.u.v. methanol (methylalcohol), butaan-1-ol (n-
butylalcohol), glycerol en glycerolesters vekregen m.b.v. sulfo-, 
nitro- en nitrosederivaten van koolstoffen). 

kg 199601 200312 

299904 Carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, 
peroxiden en peroxyzuren, (m.i.v. halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan), (m.u.v. salicylzuur en o-acetylsalicylzuur, 
zouten en esters daarvan). 

kg 199601 200612 

299905 GS-post 2921 (m.u.v. GN-code 2921 1110), GN-codes 2922 1100 
tm -3900 en -4300 tm -5000, GS-subpost 2924 21. 

kg 199601 200612 

299906 GN-posten 2925, 2926 (excl. 2926 1000), 2927, 2928 en 2929. kg 199601 200612 
299907 GN-posten 2930 en 2931, GN-subposten 2933 29, -31, -32, -39 en kg 199601 199812 
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-40, en 2934 10, -20 en -90 (excl. code 2934 9089). 
299908 GN-codes 2909 1100 t/m -2000, 3031 t/m 3090, GN-subposten 

2909 50 en -60, GN-posten 2910 en 2911. 
kg 199601 

299909 Difenylether; benzaldehyd; vanilline (4-hydroxy-3-
methoxybenzaldehyd); ethylvanilline (3-ethoxy-4-
hydroxybenzaldehyd; iononen en methyliononen; 4'-tert-butyl-2',6'-
dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon (ketomuskus). 

kg 199601 200312 

299910 GN-subposten 2912 11, -12, -13, -19, -29, -30, -49, -50 en -60, en 
de GN-post 2913. 

kg 199601 

299911 Esters van anorganische zuren (m.i.v. zouten, halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan); andere organische 
verbindingen. 

kg 199601 200612 

299912 GS-subposten 2922 41 en -42, GS-post 2923, GS-subposten 2924 
11, -19, -23, -24 en -29. 

kg 199601 

299913 GN-subposten 2932 29, en 2933 11,, -19,.-21, -51, 59, de GN-
codes 2933 6910 en -6990, GN-subpost 2934 30 en de GN-post 
2935. 

kg 199601 200612 

299914 GN-post 2936, 2938, 2939 (excl. de codes 2939 1000, -9011 en -
9019) en GN-post 2941. 

kg 199601 200112 

299915 Organische verbindingen van (niet-) metalen; heterocyclische 
verbindingen van de GN-codes 2933 2910 t/m -4910 en -4990; 
nucleïnezuren (incl. zouten); andere hetero-cyclische verbindingen 
(m.u.v. de GN-codes 2934 3010, -3090,-9100, -9990 ). 

kg 199901 200612 

299916 Provitaminen en vitaminen; glucosiden; plantaardige alkaloïden  
(m.u.v. cocaïne en zouten daarvan); antibiotica. 

kg 200201 200812 

299917 Alcoholen (m.i.v. fenolen en fenolalcoholen), alsmede halogeen-, 
sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan (m.u.v. methanol  en 
butaan-1-ol). 

kg 200401 

299918 Difenylether; benzaldehyd; vanilline (4- hydroxy -3- 
methoxybenzaldehyd); ethylvanilline (3-ethoxy-4- hydroxy- 
benzaldehyd); iononen en methyliononen. 

kg 200401 

299919 Carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, 
peroxyden en peroxyzuren, (m.i.v. halogeen-, sulfo-, nitro- en 
nitrosoderivaten daarvan). 

kg 200701 

299920 Aminoverbindingen (m.u.v. methylamine, dimethylaine en 
trimethylamine); aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 
(m.u.v. lysine en esters daarvan (m.i.v. zouten)); glutaminezuur en 
zouten daarvan; ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze 
producten. 

kg 200701 200812 

299921 Organische verbindingen van niet-metalen of van metalen; 
heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer 
stikstofatomen als hetero-atoom (GN-codes 2933-2910 t/m -4910 
en -4990; nucleïnezuren (incl. zouten); andere heterocyclische 
verbindingen ( m.u.v. de GN-codes 2934-3010, -3090). 

kg 200701 

299922 Verbindingen met stikstofhoudende groepen (m.u.v. 
aminoverbindingen, aminoverbindingen met zuurstofhoudende 
groepen, quaternaire ammoniumzouten en -hydroxyden, lecithinen 
e.a., fosfoaminolipiden, amidoverbindingen van carbonzuren of 
koolzuur; acrylonitril). 

kg 200701 

299923 Esters van anorganische zuren (m.i.v. zouten, halogeen-, sulfo-, 
nitro- en nitrosoderivaten daarvan); andere organische 
verbindingen. 

kg 200701 

299924 Lactonen (m.u.v. cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen); 
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-
geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring; hydantoïne en 
derivaten daarvan; verbindingen met een al dan niet 
gehydrogeneerde pyrimidinering of piperazinering; verbindingen 

kg 200701 200812 
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met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-
gecondenseerde) triazinering (m.u.v. melamine en 
methenamine(INN) (hexamethyleentetramine); verbindingen met 
een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder 
geanelleerd (gecondenseerd); sulfonamideverbindingen. 

299925 Aminoverbindingen (m.u.v. methylamine, dimethylamine en 
trimethylamine); aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 
(m.u.v. lysine en esters daarvan (m.i.v. zouten)); glutaminezuur en 
zouten daarvan; ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze 
producten. 

kg 200901 

299926 Glucosiden, plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese 
gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere 
derivaten daarvan. 

kg 200901 

299927 Lactonen (m.u.v. cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen); 
verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-
geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring; hydantoïne en 
derivaten daarvan; verbindingen met een al dan niet 
gehydrogeneerde pyrimidinering of piperazinering; verbindingen 
met een al dan niet gehydrogeneerde,  niet-geanelleerde (niet-
gecondenseerde) triazinering (m.u.v. melamine); verbindingen met 
een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder 
geanelleerd (gecondenseerd); sulfonamideverbindingen. 

kg 200901 

299981 Hormonen; opiumalkaloïden en derivaten daarvan (m.i.v. zouten 
van deze producten); cocaïne en zouten daarvan. 

g 199601 200112 

299982 Hormonen; cocaïne en zouten daarvan. g 200201 200812 
300201 Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere 

bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet 
verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins. 

kg 199601 

300601 Reagentia voor bloedgroepbepaling; röntgencontrastmiddelen e.d.; 
tandvullingen; beendercement; chemische anticonceptiva; 
gelbereidingen voor medisch gebruik; farmaceutische afvallen. 

kg 199601 200612 

300602 Reagentia voor bepaling van bloedgroepen of -factoren; 
röntgencontrastmiddelen en reageermiddelen voor het stellen van 
diagnose, voor toediening aan een patiënt; tandcement e.a. 
producten voor tandvulling; beendercement; gelbereidingen voor 
medisch gebruik; chemisch anticonceptionele preparaten van 
hormonen of spermiciden. 

kg 200701 

309901 GN-post 3001 en GN-subpost 3002 90. kg 199601 
309902 GN-post 3005 en GN-subpost 3006 10 en -50. kg 199601 200612 
309903 GN-posten 3003 en 3004. kg 199601 
309904 Watten, gaas, verband e.d. artikelen (bv. zwachtels, pleisters, 

mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische 
zelfstandigheden of opgemaakt voor de kleinverkoop voor 
geneeskunde, chirurgische-, tandheelkundige- of 
veeartsenijkundige doeleinden; steriel catgut, dergelijke steriele 
hechtmiddelen en steriele kleefstoffen, voor het dichten van 
wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende 
middelen en artikelen, die door het lichaam worden geabsorbeerd, 
voor de chirurgie en de tandheelkunde; tassen, dozen, trommels 
e.d., gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken. 

kg 200701 

310281 Natriumnitraat (m.u.v. natuurlijk natriumnitraat). kg N 199601 
310282 GN-post 3102 (exclusief GN-subpost 3102 50). kg N 199601 
310381 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen. kg P2O5 199601 
310481 Carnalliet, sylviniet e.a. ruwe natuurlijke kalizouten. kg K2O 199601 200612 
310482 Minerale of chemische kalimeststoffen (m.u.v. carnalliet, sylviniet kg K2O 199601 
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e.a. ruwe natuurlijke kalizouten). 
310501 Meststoffen (minerale/chemische) met 2 of 3 elementen stikstof, 

fosfor, kalium; andere meststoffen; producten van Hfdst.31; in 
tablet- e.d. vormen, of in verpakkingen met brutogewicht <= 10 kg. 

kg 199601 

319901 Meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong, ook vermengd 
of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of 
chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten; 
natuurlijk natriumnitraat. 

kg 199601 

320601 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten van aantekening 3 op 
hoofdstuk 32, niet van de posten 3203, 3204 en 3205; 
anorganische producten gebruikt als "lichtgevende stoffen" 
(luminoforen), ook indien chemisch welbepaald. 

kg 199601 

320801 Oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op hoofdstuk 32. kg 199601 
320802 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde 

natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig 
medium. 

kg 199601 

320901 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde 
natuurlijke polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig 
medium. 

kg 199601 

321401 Stopverf, harscement e.a. mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste 
preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren 
van metselwerk. 

kg 199601 

321501 Drukinkt, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm. kg 199601 
321502 Schrijfinkt, tekeninkt e.a. inktsoorten, ook indien geconcentreerd of 

in vaste vorm. 
kg 199601 

329901 GN-posten 3204 en 3205. kg 199601 
329902 GN-posten 3201, 3202 en 3203. kg 199601 
329903 GN-posten 3207, 3210, 3211, 3212 en 3213. kg 199601 
330301 Parfums, reuk- en toiletwaters. kg 199601 
330401 Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (geen 

geneesmiddelen), m.i.v. preparaten tegen zonnebrand en 
preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur; producten 
voor manicure of pedicure. 

kg 199601 

330501 Haarverzorgingsmiddelen. kg 199601 
330601 Producten voor mondhygiëne en tandverzorging, m.i.v. 

kleefpoeders en -pasta's voor kunstgebitten; garens gebruikt voor 
het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de 
verkoop in het klein. 

kg 199601 

330701 Preparaten voor het parfumeren van vertrekken of het neutraliseren 
van geuren in vertrekken, m.i.v. preparaten die bij godsdienstige 
plechtigheden worden gebruikt. 

kg 199601 

330702 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden 
gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, 
ontharingsmiddelen e.a. parfumerieën, toiletartikelen en 
cosmetische producten, n.e.g. 

kg 199601 

339901 GN-posten 3301 en 3302. kg 199601 
340101 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en 

bereidingen, in de vorm van staven, broden e.d.; papier, watten, vilt 
en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of 
detergentia. 

kg 199601 200112 

340102 Zeep; organische tensioactieve producten en bereidingen m.i.v. die 
voor het wassen van de huid, in de vorm van vloeistof of creme, 
voor de verkoop in het klein; papier, watten e.d. met zeep of 
detergentia. 

kg 200201 

340201 Organische tensioactieve producten (m.u.v. zeep), ook indien kg 199601 
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opgemaakt voor verkoop in het klein. 
340202 Tensioactieve bereidingen, wasmiddelen (m.i.v. hulppreparaten 

voor het wassen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep 
bevattend, (m.u.v. die van post 3401). 

kg 199601 200112 

340203 Andere tensioactieve bereidingen; was- en reinigingsmiddelen, ook 
indien zeep bevattend (m.u.v. die van GS-post 3401). 

kg 200201 

340301 Preparaten met minerale olie, voor het behandelen van textiel, 
leder, pelterijen of andere stoffen. 

kg 199601 

340302 Smeermiddelen e.a. preparaten, met 70% of meer minerale olie 
(olie is niet karakterbepalend). 

kg 199601 

340303 Smeermiddelen met minder dan 70% minerale olie, voor machines, 
apparaten en voertuigen. 

kg 199601 200912 

340304 Andere preparaten e.d. met minder dan 70% minerale olie. kg 199601 200912 
340305 Preparaten zonder minerale olie, voor het behandelen van textiel, 

leder, pelterijen of andere stoffen. 
kg 199601 200912 

340306 Smeermiddelen zonder minerale olie, voor machines, apparaten en 
voertuigen. 

kg 199601 200912 

340307 Andere preparaten e.d. zonder minerale olie. kg 199601 200912 
340308 Smeermiddelen, met minder dan 70% minerale olie, voor machines, 

apparaten en voertuigen en andere preparaten e.d. 
kg 201001 

340309 Smeermiddelen, zonder minerale olie, voor machines, apparaten en 
voertuigen en andere preparaten voor het insmeren van vormen, op 
basis van smeermiddelen. 

kg 201001 

340401 Kunstwas en bereide was. kg 199601 
340501 Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of 

metaal, schuurpasta's en -poeders e.d. preparaten. 
kg 199601 

340601 Kaarsen e.d. artikelen. kg 199601 
340701 Modelleerpasta's; tandtechnische waspreparaten e.d., in 

assortimenten voor de verkoop in het klein of in andere vormen (bv. 
bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op 
basis van gebrande gips. 

kg 199601 

350101 Caseïne. kg 199601 
350201 Ovoalbumine. kg 199601 
350401 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en 

derivaten daarvan, n.e.g.; poeder van huiden, ook indien behandeld 
met chroom. 

kg 199601 

350501 Dextrine e.a.  gewijzigd zetmeel (bv. voorgegelatineerd of veresterd 
zetmeel). 

kg 199601 

350701 Enzymen; bereidingen van enzymen, n.e.g. kg 199601 
359901 GN-post 3501 90, GN-subposten 3502 20 en -90, GN-post 3503, 

GN-subpost 3505 20 en GN-post 3506. 
kg 199601 

369901 Buskruit; bereide springstoffen; lonten; slagkoorden; slaghoedjes en 
percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen; 
vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen e.d., voetzoekers e.a. 
pyrotechnische artikelen. 

kg 199601 

369902 Lucifers, (m.u.v. pyrotechnische artikelen van post 3604); 
ferrocerium e.a. vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen 
uit ontvlambare stoffen van aantekening 2 op hoofdstuk 36. 

kg 199601 

370281 GN-codes 3702-3190, -5290, -5500, -5690, -9290 en -9490. m 199601 200112 
370282 Fotografische film (niet voor röntgen of  "direct klaar “ fotografie), 

lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, niet van papier of textiel, al dan 
niet geperforeerd, in bepaalde lengtes en/of breedtes. 

m 200201 200312 

370283 Fotografische film (niet voor röntgenopnamen of "direct klaar"-
fotografie), lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, niet van papier, karton 
of textiel, al dan niet geperforeerd: -voor kleurenfotografie, niet 

m 200401 200612 
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geperforeerd, breedte <=105 mm, lengte >30 m -voor 
kleurenfotografie, geperforeerd, breedte >16 mm en <=35 mm, 
lengte >30 m, -niet voor kleurenfotografie, niet voor grafische 
doeleinden, geen microfilm, geperforeerd, breedte >16 mm en <=35 
mm, lengte >30 m. 

370284 Fotografische film (niet voor röntgenopnamen  of  direct klaar - 
fotografie), lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, niet van papier, karton 
of textiel, al dan niet geperforeerd: -voor kleurenfotografie, niet 
geperforeerd, breedte 105 mm en lengte >30 m. 

m 200701 

370681 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet 
geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd. 

m 199601 

379901 GN-subposten 3701-91 en -99, en 3702-32, -39, GN-codes 3702-
9110, -9210, -9310, -9410 en -9500, GN-posten 3703 en 3707. 

kg 199601 200112 

379902 Fotografische platen en film, papier, karton en textiel, belicht doch 
niet ontwikkeld; fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, 
andere dan cinematografische film. 

kg 199601 

379903 Fotografische platen en vlakfilm ook indien op rollen, lichtgevoelig, 
onbelicht, niet voor röntgen of "direct klaarfotografie", al dan niet 
geperforeerd, in bepaalde lengtes en/of breedtes; chemische 
fotografische preparaten (m.i.v. ongemengde) voor de verkoop in 
het klein. 

kg 200201 200312 

379904 Fotografische platen en vlakfilm (niet voor röntgenopnamen of 
"direct klaar"-fotografie), lichtgevoelig, onbelicht, niet van papier, 
karton of textiel, afmeting een der zijden > 255 mm; fotografische 
film ( niet voor röntgenopnamen of "direct klaar"-fotografie), 
lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, niet van papier, karton of textiel: -
niet voor kleurenfotografie, niet geperforeerd, breedte <=105 mm -
niet voor kleurenfotografie, geperforeerd, breedte <=16 mm -niet 
voor kleurenfotografie, microfilm en film voor grafische doeleinden, 
geperforeerd, breedte >16 mm en  <=35 mm -niet voor 
kleurenfotografie, geperforeerd, breedte >35 mm; fotografisch 
papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht; chemische 
preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm e.d. 
preparaten; ongemengde producten voor fotografisch gebruik, in 
afgemeten hoeveelheden en/of gebruiksklaar voor de verkoop in 
het klein. 

kg 200401 200612 

379905 Fotografische platen en vlakfilm (niet voor röntgenopnamen)   
lichtgevoelig, onbelicht, niet van  papier, karton of textiel, afmeting 
één der zijden > 255 mm; fotografische film (niet voor 
röntgenopnamen of  direct-klaar -fotografie), lichtgevoelig, 
onbelicht, op rollen, niet van papier, karton of textiel: niet voor 
kleurenfotografie, niet geperforeerd, breedte  105 mm; niet voor 
kleurenfotografie, geperforeerd, breedte  16 mm; niet voor 
kleurenfotografie, microfilm en film voor grafische doeleinden, 
geperforeerd, breedte >16 mm en  35 mm; niet voor 
kleurenfotografie, geperforeerd, breedte >35 mm; fotografisch 
papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht; chemische 
preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm e.d. 
preparaten; ongemengde producten voor fotografisch ebruik, in 
afgemeten hoeveelheden en/of gebruiksklaar voor de verkoop in 
het klein. 

kg 200701 

379981 GN-subposten 3701-10 en -30, en 3702-10, -41, -42, -43 en -44. m2 199601 200612 
379982 GN-codes 3701-2000, 3702-2000, -3110, -5100, -5210, -5300, -

5400, -5610, -9190 en -9390. 
stuks 199601 200112 

379983 Vlakfilm voor "direct klaar" -fotografie; fotografische film (niet voor 
röntgen), lichtgevoelig, onbelicht, niet van papier of textiel, in 
bepaalde lengtes en/of breedtes. 

stuks 200201 200312 
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379984 (Vlak)film voor "direct klaar" fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook 
indien in cassette of op rollen; fotografische film (niet voor 
röntgenopnamen), lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, niet van 
papier, karton of textiel: -voor kleurenfotografie, niet geperforeerd, 
breedte <=105 mm en lengte <=30 m,  -voor kleurenfotografie, 
geperforeerd, breedte >16 mm en <=35 mm, lengte <=30 m,  -niet 
voor kleurenfotografie, niet voor grafische doeleinden, 
geperforeerd, breedte <=16 mm en lengte <=14 m,  -niet voor 
kleurenfotografie, niet voor grafische doeleinden, geen microfilm, 
geperforeerd, breedte > 16 mm en <=35 mm en lengte <=30 m. 

stuks 200401 200612 

379985 Fotografische film (niet voor röntgenopnamen), lichtgevoelig, 
onbelicht, op rollen, niet van papier, karton of textiel: voor 
kleurenfotografie, niet geperforeerd, breedte 105 mm en lengte 30 
m; voor kleurenfotografie, geperforeerd, breedte >16 mm en 35 
mm, lengte 30 m; niet voor kleurenfotografie, niet voor grafische 
doeleinden, geperforeerd, breedte 16 mm en lengte 14 m; niet voor 
kleurenfotografie, niet voor grafische doeleinden, geen microfilm, 
geperforeerd, breedte >16 mm en 35 mm, lengte 30 m. 

stuks 200701 

379986 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van 
andere stoffen dan papier, karton of textiel; voor röntgenopnamen, 
of waarvan de afmeting van één der zijden meer bedraagt dan 255 
mm; fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van 
andere stoffen dan papier, karton of textiel: voor röntgenopnamen 
of niet geperforeerd en breedte >105 mm. 

m2 200701 

380101 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten 
op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, 
blokken, platen of andere halffabrikaten. 

kg 199601 

380201 Actieve kool. kg 199601 
380801 Insectendodende middelen, opgemaakt voor de verkoop in het 

klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van 
artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en 
vliegenvangers. 

kg 199601 200612 

380802 Schimmelwerende middelen, opgemaakt in vormen of verpakkingen 
voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen. 

kg 199601 200612 

380803 Rattenbestrijdings- en onkruidbestrijdingsmiddelen, anti-
kiemmiddelen, desinfecteermiddelen e.d. producten, voor de 
verkoop in het klein, of als artikelen zoals zwavelbanden, -lonten, -
kaarsen en vliegenvangers. 

kg 199601 200612 

380804 Insectendodende middelen, opgemaakt voor de verkoop in het 
klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van 
artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en 
vliegenvangers. Schimmelwerende middelen, opgemaakt in vormen 
of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend 
als bereidingen. Rattenbestrijdings- en onkruidbestrijdingsmiddelen, 
anti-kiemmiddelen, desinfecteermiddelen e.d. producten, voor de 
verkoop in het klein, of als artikelen zoals zwavelbanden, -lonten, -
kaarsen en vliegenvangers. Al deze middelen bevatten stoffen 
zoals bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 38. 

kg 200701 

380805 Insectendodende middelen, opgemaakt voor de verkoop in het 
klein, op basis van pyretroïden; gechloreerde koolwaterstoffen; 
carbamaten; organische fosforverbindingen en op andere basis. 

kg 200701 

380806 Schimmelwerende middelen, voor de verkoop in het klein, op basis 
van: dithiocarbamaten; benzimidazolen; diazolen of triazolen; 
diazinen of morfolinen en andere verbindingen. 

kg 200701 

380807 Onkruidbestrijdingsmiddelen voor de verkoop in het klein, op basis 
van fenoxyfytohormonen; triazinen; amiden; carbamaten, 
dinitroanilinenderivaten; ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten; 

kg 200701 
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middelen om het kiemen tegen te gaan; middelen om de 
plantengroei te regelen; desinfecteermiddelen op basis van 
quaternaire ammoniumzouten en op basis van 
halogeenverbindingen; knaagdierbestrijdingsmiddelen en 
bestrijdingsmiddelen n.a.g. 

381101 Antiklopmiddelen op basis van tetraethyllood. kg 199601 
381102 Antiklopmiddelen op basis van andere loodverbindingen (m.u.v. 

tetraethyllood). 
kg 199601 

381103 Antiklopmiddelen, niet op basis van loodverbindingen. kg 199601 
381104 Additieven met minerale olie, voor smeerolie. kg 199601 
381105 Additieven zonder minerale olie, voor smeerolie. kg 199601 
381106 Andere dopes (peptisatiemiddelen, viscositeitverbeteraars, oxidatie-

en corrosievertragers e.d. preparaten), voor minerale olie (m.i.v. 
benzine) e.d. vloeistoffen, m.u.v. additieven voor smeerolie. 

kg 199601 

381401 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde 
samenstelling, n.e.g.; preparaten voor het verwijderen van verf en 
vernis. 

kg 199601 

381501 Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, 
n.e.g. 

kg 199601 

381601 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton e.d. vuurvaste 
preparaten, (m.u.v. die van post 3801). 

kg 199601 

382301 Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils. kg 199601 
382302 Industriële vetalcoholen. kg 199601 
382401 Producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of 

chirurgische doeleinden; goederen van GN-code 3824 9090. 
kg 199601 200112 

382402 Stortklaar beton, niet vuurvast. kg 199601 
382403 Mortel en niet-stortklaar beton, niet vuurvast. kg 199601 
382404 Producten en preparaten voor farmaceutisch of chirurgisch gebruik; 

goederen van de GN-codes 3824 9075, -9080,-9085 en -9099. 
kg 200201 200612 

382405 Producten en preparaten voor farmaceutisch of chirurgisch gebruik; 
goederen van de GN-codes 3824 9075, -9080,-9085 en -9098; 
goederen van de GN-codes 38247500 t/m -7700; 38247900 t/m -
8300 en 38249098. 

kg 200701 

389901 GN-subpost 3802 90 en de GN-posten 3803, 3804, 3805, 3806 en 
3807. 

kg 199601 

389902 Remvloeistoffen e.a. vloeibare preparaten voor hydraulische 
krachtoverbrenging, die < 70% aardolie of olie uit bitumineuze 
mineralen bevatten; antivriespreparaten en vloeibare 
ontdooiingspreparaten. 

kg 199601 

389903 GN-posten 3809, 3810, 3812, 3813, 3817, 3818, 3821, 3822 en 
3824 (exclusief 3824-5010, -5090, -9060 en 9090). 

kg 199601 200112 

389904 Diverse producten van de chemische industrie n.e.g.; residuen van 
de chemische e.d. industrieën; stedelijk e.d. afval, medische 
afvallen (spuiten, naalden enz.), afval van medische instrumenten. 

kg 200201 200612 

389905 Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het 
verfproces of het fixeren van kleurstoffen, voor de textiel-, papier-, 
leder- of dergelijke industrieën, n.e.g.; preparaten voor het beitsen 
van metalen; vloeimiddelen e.a. hulpmiddelen voor het solderen en 
lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en laspasta's, 
samengesteld uit metaal e.a. stoffen; preparaten voor het bekleden 
of vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes; bereide 
rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde 
samenstelling voor rubber of kunststof, n.e.g.; bereide 
antioxydanten e.a. stabilisatiemiddelen van gemengde 
samenstelling, voor rubber of kunststof; preparaten en ladingen, 

kg 200701 
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voor brandblusapparaten; brandblusbommen; alkylbenzenen en 
alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, (m.u.v. die van GS-
post 2707 of 2902); chemische elementen, voor elektronische 
doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; 
chemische verbindingen, voor elektronische doeleinden; bereide 
voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen; 
reageermiddelen voor diagnose of laboratoriumgebruik, op een 
drager, (m.u.v. die van GS-post 3002 of 3006); bereide 
bindmiddelen voor gietvormen of gietkernen; nafteenzuren, niet in 
water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van 
nafteenzuren; niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd 
of vermengd met bindmiddelen van metaal; bereide 
toevoegingsmiddelen voor cement, mortel of beton; sorbitol, (m.u.v. 
die van GS-subpost 2905-44); mengsels bevattende 
halogeenderivaten van methaan, ethaan of propaan; mengsels 
bevattende perhalogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen 
met twee of meer verschillende halogenen; goederen van de GN-
codes 3824-9010 t/m -9055, -9065 en -9070; residuen van de 
chemische of aanverwante industrieën n.e.g.; stedelijk afval; slib 
van afvalwater; andere afvallen van aantekening 6 op Hfdst. 38 
(medische afvallen, spuiten, naalden e.d.). 

389906 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. 

kg 200701 

390101 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen. kg 199601 
390201 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire 

vormen. 
kg 199601 

390301 Polymeren van styreen, in primaire vormen. kg 199601 200612 
390302 Polymeren van styreen, in primaire vormen. kg 200701 
390401 Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in 

primaire vormen. 
kg 199601 

390701 Polyethers, m.u.v. polyacetalen en polyetheralcoholen, in primaire 
vormen. 

kg 199601 

390702 Polyacetalen, polyetheralcoholen en epoxyharsen, in primaire 
vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters e.a. 
polyesters, in primaire vormen. 

kg 199601 

390801 Polyamiden in primaire vormen. kg 199601 
390901 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen. kg 199601 
391501 Resten en afval, van kunststof. kg 199601 
391601 Monofilament, grootste afmeting van de dwarsdoorsnede > 1 mm, 

alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het 
oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben 
ondergaan. 

kg 199601 

391701 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bv. verbindingsstukken, 
moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof. 

kg 199601 

391881 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in 
tegels, wand- en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij 
aantekening 9 op hoofdstuk 39. 

m2 199601 

391901 Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, 
van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen. 

kg 199601 

392001 GN-codes 3920-1022, -1080, -9919 en -9950. kg 199601 199812 
392002 GN-post 3920 (exclusief de GN-codes 3920-1022, -1080, -9919 en 

9950). 
kg 199601 199812 

392003 Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof bedoeld bij kg 199901 
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GN-code 3920 9928, zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of 
op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een 
drager. 

392004 Producten van de GN-codes 3920 1023 t/m -1027, -1081 en -1089, 
-9921, -9951 t/m -9959. 

kg 199901 

392005 Producten van de GN-codes 3920 1028 en -1040, GS-subposten 
3920 20 t/m -94, en de GN-code 3920 9990. 

kg 199901 200612 

392006 Platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van de volgende 
kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op 
dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een 
drager, van: polyethyleen, dikte 0,125 mm en relatieve dichtheid  
0,94; andere polymeren van ethyleen, dikte 0,125 mm; polymeren 
van propyleen, styreen, -vinylchloride en acryl; polycarbonaten; 
alkydharsen; polyesters; cellulose of derivaten daarvan; 
polyvinylbutyral; polyamiden; aminoharsen; fenolharsen; producten 
bedoeld bij GN-code 3920-9990. 

kg 200701 

392101 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof met 
celstructuur, (m.u.v. goederen van post 3919 en 3920). 

kg 199601 200612 

392102 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof 
zonder celstructuur, (m.u.v. goederen van post 3919 en 3920). 

kg 199601 

392103 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof met 
celstructuur, (m.u.v. goederen van GS-post 3919 en 3920). 

kg 200701 

392201 Badkuipen, douchebakken, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen 
en -deksels, stortbakken e.d. sanitaire artikelen, van kunststof. 

kg 199601 

392301 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, 
deksels, capsules e.a. sluitingen, van kunststof. 

kg 199601 200012 

392302 Artikelen voor vervoer of verpakking (m.u.v flessen, flacons e.d.), 
stoppen,deksels, e.a. sluitingen, van kunststof. 

kg 200101 

392381 Flessen, flacons e.d. artikelen, van kunststof. stuks 200101 
392401 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van 

kunststof. 
kg 199601 

392501 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, n.e.g. kg 199601 200312 
392502 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, n.e.g. kg 200401 
392581 Deuren en ramen (m.i.v. kozijnen en drempels), van kunststof. stuks 200401 
392601 Kleding en kledingtoebehoren, van kunststof of van andere stoffen 

bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914. 
kg 199601 

392602 Kantoor- en schoolbenodigdheden, van kunststof of van andere 
stoffen bedoeld bij de posten 3901 t/m 3914. 

kg 199601 

392603 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen 
bedoeld bij de posten 3901 t/m 3914. 

kg 199601 200612 

392604 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen 
bedoeld bij de GS-posten 3901 t/m 3914. 

kg 200701 

399901 Siliconen in primaire vormen; petroleumharsen, 
cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen 
e.a. producten, genoemd in aantekening 3 op hoofdstuk 39, n.e.g., 
in primaire vormen. 

kg 199601 

399902 Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters in primaire 
vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen; acrylpolymeren 
in primaire vormen. 

kg 199601 

399903 GN-posten 3912, 3913 en 3914. kg 199601 
400101 Natuurlijke rubber, in primaire vormen of in platen, vellen of 

strippen. 
kg 199601 

400102 Balata, gutta-percha, guayule, chicle e.d. natuurlijke gommen, in 
primaire vormen of in platen, vellen of strippen. 

kg 199601 

400201 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire kg 199601 
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vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten van 
post 4001 met producten van post 4002, in primaire vormen of in 
platen, vellen of strippen. 

400601 Loopvlakrubber van niet-gevulkaniseerde rubber. kg 199601 
400881 Vloerbedekking en matten, uit platen, vellen en strippen van niet-

geharde gevulkaniseerde rubber met celstructuur. 
m2 199601 

401001 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde 
rubber. 

kg 199601 

401181 Nieuwe luchtbanden van rubber. stuks 199601 
401201 Gebruikte, niet van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van 

rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare 
loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber. 

kg 199601 199612 

401202 Gebruikte, van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van 
rubber. 

kg 199601 199612 

401203 Massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor 
banden en velglinten, van rubber. 

kg 199701 

401281 Luchtbanden van rubber, gebruikt, niet van een nieuw loopvlak 
voorzien. 

stuks 199701 

401282 Luchtbanden van rubber, van een nieuw loopvlak voorzien. stuks 199701 
401381 Binnenbanden van rubber. stuks 199601 
401501 Kleding en kledingtoebehoren, van niet-geharde gevulkaniseerde 

rubber, ongeacht het gebruik daarvan. 
kg 199601 

401581 Handschoenen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, 
ongeacht het gebruik daarvan. 

pa 199601 

409901 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of 
strippen; resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder 
en korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber. 

kg 199601 

409902 GN-post 4005, GN-subpost 4006 90, en de GN-posten 4007, 4008 
(exclusief 4008-2110) en 4009. 

kg 199601 

409903 Hygiënische, farmaceutische e.a. artikelen van niet-geharde 
gevulkaniseerde rubber; geharde rubber (bv. eboniet) in ongeacht 
welke vorm, m.i.v. resten en afval; werken van geharde rubber. 

kg 199601 

410101 Huiden en vellen van runderen, paarden of paardachtigen, 
ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") 
of anders geconserveerd, niet tot perkament verwerkt of verder 
bewerkt), ook indien onthaard of gesplit. 

kg 199601 200112 

410102 Andere huiden en vellen van runderen, paarden e.d., ongelooid of 
anders geconserveerd, niet verder bewerkt, ook indien onthaard of 
gesplit (m.i.v. croupons of flanken). 

kg 200201 

410103 Huiden en vellen (niet van runderen, paarden en paardachtigen, 
reptielen en varkens, schapen en geiten), ongelooid (vers, 
gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anders 
geconserveerd, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt. 

kg 200701 

410181 Gehele huiden en vellen van runderen, paarden e.d., ongelooid of 
anders geconserveerd, niet verder bewerkt, ook indien onthaard of 
gesplit. 

stuks 200201 

410301 Huiden en vellen (niet van runderen, paarden en paardachtigen, 
schapen en geiten), ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, 
gepekeld ("pickled") of anders geconserveerd, niet tot perkament 
verwerkt of verder bewerkt). 

kg 199601 200612 

411001 Snippers e.a. afval van leder, voorgelooide huiden en vellen of 
kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; 
stof en poeder van leder, (m.i.v. ledermeel). 

kg 199601 200112 

411501 Snippers en ander afval van leder, van voorgelooide huiden en 
vellen of van kunstleder, niet bruikbaar voor het vervaardigen van 
lederwaren; stof en poeder van leder. 

kg 200201 
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419901 GN-codes 4104-1010, -1030, -1091, -2100, -2210, -2290, -2900, -
3111 en -3119, GN-posten 4105 (excl, 4105-2000), 4106 (excl. 
4106-2000), 4107 (excl. 4107-1090 en -9090), 4108 en 4111. 

kg 199601 200112 

419902 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder, van 
schapen, geiten, varkens e.a. dieren, in vochtige staat; zoolleder; 
kunstleder in platen, bladen, rollen e.d. 

kg 200201 200612 

419903 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder, niet 
van schapen, geiten, varkens, in vochtige staat; zoolleder; 
kunstleder in platen, bladen, vellen, rollen e.d. 

kg 200701 

419981 Huiden en vellen, van schapen en geiten, ongelooid (vers, 
gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anders 
geconserveerd, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), 
(m.u.v. die van aantekening 1, onder c), op hoofdstuk 41). 

stuks 199601 200612 

419982 GN-codes 4104-1095, -1099, -3130, -3990, 4105-2000, 4106-2000, 
4107-1090 en -9090, en 4109-0000. 

m2 199601 200112 

419983 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder, van 
runderen, paarden, schapen, geiten, varkens e.a. dieren, in droge 
staat; zeemleder. 

stuks 200201 

419984 Leder na het looien of drogen verder bewerkt, van runderen, 
paarden, schapen, geiten, varkens e.d. (geen zoolleder); lakleder. 

m2 200201 

419985 Huiden en vellen, van schapen en geiten, reptielen en varkens, 
ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") 
of anders geconserveerd, niet tot perkament verwerkt of verder 
bewerkt), (m.u.v. die van aantekening 1, onder c), op hoofdstuk 41).

stuks 200701 

419986 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder, van 
schapen, geiten en varkens. 

stuks 200701 

420201 Artikelen van GN-post 4202 (m.u.v. de GN-codes 4202 1110, -
1211, -1291, -2100, 2210, -2290, -2900). 

kg 199601 

420281 Documentenkoffertjes, aktentassen, school- en boekentassen e.d. 
bergingsmiddelen, met een buitenkant van leer, kunststof in vellen 
of textiel (m.i.v. vulcanfiber); handtassen, ook indien met 
schouderband (m.i.v. die zonder handvatten). 

stuks 199601 

420301 Kleding van leder of kunstleder. kg 199601 
420302 Gordels, koppelriemen, draagriemen e.a. kledingtoebehoren (m.u.v. 

handschoenen en wanten), van leder of kunstleder. 
kg 199601 

420381 Handschoenen en wanten, van leder of kunstleder, (niet voor 
sportbeoefening). 

pa 199601 

420382 Handschoenen en wanten, van leder of kunstleder, voor 
sportbeoefening. 

pa 199601 

420601 Werken van darmen, goudvlies (goudslagershuidjes), blazen of 
pezen. 

kg 199601 

429901 Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (m.i.v. strengen, leibanden, 
kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, 
hondendekken e.d. artikelen); artikelen voor technisch gebruik e.a; 
andere werken van leder of van kunstleder. 

kg 199601 

430101 Koppen, staarten e.a. voor bontwerk geschikte delen en pelterijen 
van andere dieren, niet gelooid en niet anders bereid (m.u.v. 
ongelooide huiden en vellen van de GS-posten 4101, 4102 en 
4103)  

kg 199601 200312 

430102 Koppen, staarten e.a. voor bontwerk geschikte delen en pelterijen 
van andere dieren, niet gelooid en niet anders bereid (m.u.v. de 
ongelooide huiden en vellen van de GS-posten 4101, 4102 en 
4103). 

kg 200401 200612 

430103 Koppen, staarten e.a. voor bontwerk geschikte delen en pelterijen 
van andere dieren, niet gelooid en niet anders bereid (m.u.v. de 
ongelooide huiden en vellen van de GS-posten 4101, 4102 en 

kg 200701 
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4103). 
430181 Pelterijen van nertsen, lammeren, vossen, zeehonden, zeeotters, 

mormeldieren en wilde katachtigen, niet gelooid en niet anders 
bereid (m.u.v. de ongelooide huiden en vellen van de GS-posten 
4101, 4102 en 4103 ). 

stuks 199601 200312 

430182 Pelterijen van nertsen, lammeren, vossen, zeehonden, 
mormeldieren en wilde katachtigen, niet gelooid en niet anders 
bereid (m.u.v. de ongelooide huiden en vellen van de GS-posten 
4101, 4102 en 4103). 

stuks 200401 200612 

430183 Pelterijen van nertsen, lammeren, vossen, zeehonden, 
mormeldieren en wilde katachtigen, niet gelooid en niet anders 
bereid (m.u.v. de ongelooide huiden en vellen van de GS-posten 
4101, 4102 en 4103). 

stuks 200701 

430201 Pelterijen: koppen, staarten, poten e.a. delen, alsmede afvallen, 
niet samengevoegd. 

kg 199601 200312 

430202 Pelterijen: koppen, staarten, poten e.a. delen (m.i.v. afvallen), niet 
samengevoegd. 

kg 200401 

430281 Pelterijen (m.u.v. koppen, staarten, poten e.a. delen, alsmede 
afvallen), gelooid of anderszins bereid, ook indien samengevoegd 
(zonder toevoeging van andere materialen), (m.u.v. die van post 
4303). 

stuks 199601 200312 

430282 Pelterijen (m.u.v. koppen, staarten, poten e.a. delen, m.i.v. delen), 
gelooid of anderszins bereid, ook indien samengevoegd (zonder 
toevoeging van andere materialen), andere dan die van GS-post 
4303. 

stuks 200401 

439901 Kleding, kledingtoebehoren e.a. artikelen, van bont; namaakbont en 
artikelen van namaakbont. 

kg 199601 

440101 Brandhout, in de vorm van ronde e.a. blokken, rijshout, 
takkenbossen e.d. 

kg 199601 

440102 Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, 
van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of 
dergelijke vormen. 

kg 199601 

440201 Houtskool (m.i.v. houtskool uit schalen van vruchten of noten), ook 
indien samengeperst. 

kg 199601 

440381 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of 
enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, niet behandeld met verf, 
creosoot of andere conserveringsmiddelen. 

m3 199601 

440382 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of 
enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd, behandeld met verf, 
creosoot of andere conserveringsmiddelen. 

m3 199601 

440401 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, 
aangepunt, niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, 
niet anders bewerkt, voor paraplu's, gereedschapsstelen e.d.; 
(spaan)hout in repen, linten e.d. 

kg 199601 

440501 Houtwol; houtmeel. kg 199601 
440781 Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of 

geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met 
vingerlasverbinding, dikte > 6 mm. 

m3 199601 

440782 Hout, (m.u.v. naaldhout en beuk (Fagus spp.)), overlangs gezaagd 
of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 
mm. 

m3 201001 

440801 GN-codes 4408-1010, -1050, -1091, -3111, -3125, -3911, -3925,-
3951, -3965, -3970, -9011,-9025 en -9035. 

kg 199601 199912 

440802 Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en 
multiplexhout (ook indien aaneengevoegd), alsmede ander hout, 

kg 200001 200112 
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overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, dikte =<6 mm: 
geschuurd of met vingerlasverbinding, ook indien geschuurd of 
geschaafd, m.u.v. dark red en light red meranti, meranti bakau, 
white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, 
virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre 
de Para en palissandre de Rose; plankjes, bestemd voor de 
vervaardiging van potloden, dikte =< 6 mm. 

440803 Fineerplaten, platen voor de vervaardiging van triplex- en 
multiplexhout, geschaafd, geschuurd, met stuikverbinding en 
plankjes voor potloden, dikte <= 6 mm. 

kg 200201 200912 

440881 Fineerplaten, platen voor de vervaardiging van triplex- en 
multiplexhout, geschaafd, geschuurd; in de lengte verbonden en 
plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden, dikte niet 
meer dan 6 mm. 

m3 201001 

440901 Hout, waarvan tenminste een zijde of uiteinde over de gehele 
lengte of uiteinde is geprofileerd, geploegd, van sponningen 
voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke, ook indien 
geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden (m.u.v. staaflijst 
van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels 
e.d. en niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren). 

kg 201001 

440981 Staaflijst voor lijsten voor schilderijen, foto's, spiegels e.d., van 
hout, waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is 
geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met 
vingerlasverbinding. 

m 199601 200612 

440982 Staaflijst voor lijsten voor schilderijen, foto's, spiegels e.d., van 
hout, waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is 
geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met 
vingerlasverbinding. 

m 200701 

441181 Vezelplaat van houtvezels of andere houtachtige vezels, ook indien 
gebonden met harsen of andere organische bindmiddelen. 

m2 199601 

441281 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke 
wijze gelaagd hout. 

m3 199601 200112 

441282 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke 
wijze gelaagd hout. 

m3 200201 

441501 Laadborden en opzetranden voor laadborden, van hout. kg 199601 199612 
441581 Laadborden en opzetranden voor laadborden, van hout. stuks 199701 
441801 Vensters en vensterdeuren (m.i.v. kozijnen), van hout, voor 

bouwwerken. 
kg 199601 200312 

441802 Deuren en kozijnen (m.i.v. drempels), van hout, voor bouwwerken. kg 199601 200312 
441803 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, (m.i.v. panelen met 

cellenstructuur, en dakspanen ("shingles" en "shakes"); m.u.v. 
panelen voor parketvloeren, vensters en vensterdeuren, deuren en 
kozijnen), van hout. 

kg 199601 

441881 Panelen voor parketvloeren, van hout. m2 199601 
441882 Vensters en vensterdeuren (m.i.v. kozijnen), van hout, voor 

bouwwerken. 
stuks 200401 

441883 Deuren en kozijnen (m.i.v. drempels), van hout, voor bouwwerken. stuks 200401 
442081 Inlegwerk van hout. m3 199601 
442181 Kleerhangers van hout. stuks 199601 
449901 GN-codes 4407-2410, -2450, -2510, -2550, -2610, -2650, -2910, -

2950, -2970, -2985, -9110, -9150, -9210, -9250, -9910, -9950, -
4409, -1019, -1090, -2019 en -2099. 

kg 199601 199912 

449902 Pakkisten, kratten, trommels e.d. verpakkingsmiddelen, 
kabelhaspels, laadkisten e.a. laadplateaus van hout; vaten, kuipen, 
tobben e.a. kuiperswerk, (m.i.v. delen), van hout, (m.i.v. duighout). 

kg 199601 
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449903 GN-posten 4414, 4417 en 4419, GN-codes 4420-1011, -1019, -
9091 en 9099, en de GN-subpost 4421-90. 

kg 199601 

449904 Hout (m.u.v. naaldhout en beuk (Fagus spp.)), overlangs gezaagd 
of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschuurd of met 
vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of geschuurd, dikte >6 
mm; hout, waarvan tenminste één zijde over de gehele lengte is 
geprofileerd, (m.u.v.: staaflijst voor lijsten voor schilderijen, foto's, 
spiegels e.d., en niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren (niet 
van naaldhout)). 

kg 200001 200612 

449905 Hout (m.u.v. naaldhout en beuk (Fagus spp.)), overlangs gezaagd 
of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschuurd of met 
vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of geschuurd, dikte >6 
mm; hout, waarvan tenminste één zijde over de gehele lengte is 
geprofileerd, m.u.v. staaflijst voor lijsten voor schilderijen, foto's, 
spiegels e.d.; niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren (geen 
naaldhout)). 

kg 200701 200912 

449981 GN-codes 4407-2531, -2631, -2931, -9131 en 4409-2091. m2 199601 199912 
449982 Houten dwarsliggers en wisselhouten; hout (m.u.v. naaldhout), 

overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, 
niet geschuurd, niet met vingerlasverbinding, dikte > 6 mm (m.u.v. 
niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren. 

m3 199601 199912 

449983 GN-codes 4408-1030, -1093, -1099, -3121, -3130, -3921, -3931, -
3935, -3961, -3981, -3989, -3991, -3999, -9021, -9081 en -9089, en 
de GN-posten 4410 en 4413. 

m3 199601 199912 

449984 Niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren, geschaafd, van 
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, 
okoumé,. 

m2 200001 200012 

449985 Houten dwarsliggers en wisselhouten: hout (m.u.v. naaldhout), 
overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, 
niet geschuurd, niet met vingerlasverbinding, dikte >6 mm (m.i.v. 
niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren van dark red, light 
red, white en yellow meranti, meranti bakau, white lauan, white 
seraya en alan, m.u.v. andere niet-ineengezette plankjes voor 
parketvloeren). 

m3 200001 200012 

449986 Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en 
multiplexhout (ook indien aaneengevoegd), alsmede ander hout, 
overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, niet geschuurd, 
niet met vingerlasverbinding, dikte =< 6 mm (m.u.v. plankjes 
bestemd voor vervaardiging van potloden); spaanplaat e.d. plaat 
van hout of andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst 
met harsen of andere organische bindmiddelen; verdicht hout, in 
blokken, planken, stroken of profielen. 

m3 200001 200112 

449987 Plankjes (niet-ingezette) voor parketvloeren, geschaafd, eiken of  
dergelijke  plankjes, tenminste aan een zijde geprofileerd (ook 
indien geschaafd,geschuurd of met vingerlasverbinding,van hout 
(geen naaldhout). 

m2 200101 200612 

449988 Houten dwarsliggers en wisselhouten; beuk, overlangs gezaagd of 
afgestoken, gesneden, geschaafd, geschuurd, dikte > 6 mm ; hout 
(geen naaldhout), overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden, 
geschaafd e.d. (niet geschuurd, niet met vingerlasverbinding), dikte 
> 6 mm. 

m3 200101 200612 

449989 Andere fineerplaten en andere platen voor de vervaardiging van 
triplex- en multiplexhout, dikte  6 mm; spaanplaat e.d. plaat (o.a. 
waferboard) van hout e.d.; verdicht hout in blokken, planken e.d. 

m3 200201 

449990 Houten dwarsliggers en wisselhouten; beuk, overlangs gezaagd of 
afgestoken, gesneden, geschaafd, geschuurd, dikte >6 mm; hout 
(geen naaldhout), overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden, 

m3 200701 
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geschaafd e.d. (niet geschuurd, niet met vingerlasverbinding), dikte 
>6 mm. 

449991 Plankjes (niet-ingezette) voor parketvloeren, geschaafd, eiken of 
dergelijke plankjes, tenminste aan een zijde geprofileerd (ook indien 
geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, van hout (geen 
naaldhout). 

m2 200701 

450101 Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt. kg 199601 
459901 Kurkafval; gebroken of gemalen kurk; natuurkurk, ontdaan van de 

buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, of in blokken, platen, 
bladen, vellen en strippen. 

kg 199601 

459902 Werken van natuurkurk; geagglomereerde kurk (met of zonder 
bindmiddel) en werken daarvan. 

kg 199601 

469901 Vlechtwerk en mandenmakerswerk. kg 199601 
470601 Pulp van katoenlinters verkregen uit cellulosehoudende 

vezelstoffen. 
kg 199601 200612 

470602 Pulp van katoenlinters verkregen uit cellulosehoudende 
vezelstoffen en pulp van bamboe. 

kg 200701 

470701 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval). kg 199601 
479981 GN-posten 4701, 4702, 4703, 4704, 4705 en 4706 (exclusief 4706-

1000). 
kg 90% sdt 199601 200612 

479982 Houtslijp; houtcellulose voor oplossingen (dissolving grades); 
natron- en sulfaat-houtcellulose; sulfiet-houtcellulose; gedeeltelijk 
chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp); pulp van 
vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en 
afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen, 
m.u.v. pulp van katoenlinters. 

kg 90% sdt 200701 

480101 Courantenpapier, op rollen of in bladen. kg 199601 200112 
480801 Gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd, op rollen 

of in bladen, (m.u.v. papier van de soort van post 4803). 
kg 199601 

481101 Papier en karton, al of niet zelfklevend, aan het oppervlak gekleurd 
of versierd, dan wel bedrukt; op rollen, bladen of in vierkante of 
rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, waarvan het 
kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of 
synthetische rubber. 

kg 201001 

481201 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden. kg 199601 
481301 Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in 

hulzen, of op rollen met een breedte <= 5 cm. 
kg 199601 

481401 Behangselpapier e.d. wandbekleding; vitrofanies. kg 199601 
481581 Vloerbedekking met een onderlaag van papier of karton, ook indien 

op maat gesneden. 
m2 199601 200612 

481901 Dozen, zakken, hoezen e.a. verpakkingsmiddelen van papier, 
karton, cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels; 
kartonnagewerk voor kantoorgebruik, winkelgebruik en dergelijk 
gebruik. 

kg 199601 

482001 Sets kettingformulieren e.a. sets formulieren, ook indien voorzien 
van carbonpapier. 

kg 199601 

482002 GS-post 4820 ( m.u.v. GS-subpost 4820 400). kg 199601 
482101 Etiketten van alle soorten, van papier of karton, al dan niet bedrukt. kg 199601 
489901 GN-posten 4802 en 4809, GN-subposten 4810-11, -12, -21 en -29, 

en de GN-code 4811-9011. 
kg 199601 200112 

489902 GS-post 4803, GS-subposten 4805-40 en -50, en 4808-30 en -90, 
en de GN-codes 4811-9090, 4813-9010 en -9090. 

kg 199601 200312 

489903 GN-posten 4804, 4805 (exclusief de GN-subposten 4805-40 en -
50), 4806 en 4807, en de GN-subposten 4808-20, 4810-31, -32, -
39, -91 en -99, en 4811-10, -21, -29, -31, -39 en -40. 

kg 199601 200112 
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489904 GN-post 4818 en GN-subpost 4823-60. kg 199601 
489905 GN-posten 4816 en 4817, en GN-subposten 4823-11, -19, -51 en -

59. 
kg 199601 200112 

489906 GN-post 4822 en de GN-subposten 4823-20, -40, -70 en -90. kg 199601 200112 
489907 Courantenpapier, op rollen of in bladen van GS-post 4801; ander 

courantenpapier. 
kg 200201 200312 

489908 Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag 
voor grafische doeleinden (geen courantenpapier); niet 
geperforeerd ponskaartenpapier, ander dan bedoeld bij de GS-
posten 4801 en 4803; handgeschept papier of karton; zelfkopiërend 
papier e.d.; kettingformulieren; papier en karton gestreken met 
organische stoffen 

kg 200201 200312 

489909 Kraftpapier en -karton, niet gestreken en niet voorzien van een 
deklaag, op rollen of in bladen (m.u.v. GS-post 4802 en 4803) en 
ander dergelijk papier en karton, niet verder bewerkt dan aantek 3 
op Hfdst. 48 (m.u.v. filtreer/vilt papier of karton; teerpapier; 
stropapier e.d. gelaagd papier; kraftpapier en kraftkarton (niet voor 
grafische doeleinden); multiplexpapier en -karton e.a. met deklaag 
van kaolien e.d.; papier en karton, geteerd of met kleefmiddel of 
bekleed met kunststof; perkamentpapier; vetvrij papier; kristalpapier 
e.d. 

kg 200201 200612 

489910 Carbon e.d. doorslagpapier; enveloppen, briefkaarten, 
corresondentiekaarten e.d.; papier voorzien van kleefmiddel; papier 
en karton voor grafische doeleinden. 

kg 200201 200612 

489911 Klossen, buisjes e.d. opwindmiddelen van papier of karton; 
filtreerpapier en -karton; diagrampapier; eierdozen e.d. werken van 
papierstof; ponskaarten; waaiers van papier of karton. 

kg 200201 200312 

489912 Ander papier en karton en andere werken daarvan. kg 200201 200312 
489913 Courantenpapier; papier en karton (niet gestreken en zonder 

deklaag) voor grafische doeleinden; handgeschept papier of karton; 
papier voor toiletpapier, handdoeken, servetten e.d.; 
cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op rollen of in 
bladen; filtreerpapier en -karton en viltpapier en -karton (niet 
gestreken en zonder deklaag), op rollen of in bladen; kraftpapier 
(niet voor de vervaardiging van grote zakken) en ander papier , 
gecrept, geplisseerd, gegaufreerd e.d.; carbonpapier e.d. papier 
voor het maken van doorslagen; papier en karton (gestreken met 
kaolien of andere anorganische stoffen), ook indien met bindmiddel, 
voor grafische doeleinden; cellulosewatten en vliezen van 
cellulosevezels, gestreken, met deklaag, geïmpregneerd, bekleed, 
gekleurd e.d.; ander sigarettenpapier; ander papier en karton. 

kg 200401 200612 

489914 Klossen, buisjes e.d. opwindmiddelen, van papier of karton; ander 
filtreerpapier en -karton; diagrampapier; eierdozen e.d. producten 
van papierstof; ander papier en karton en andere werken daarvan. 

kg 200401 200612 

489915 Courantenpapier; papier en karton, niet gestreken en zonder 
deklaag, voor grafische doeleinden; handgeschept papier of karton; 
papier voor toiletpapier, handdoeken, servetten e.d.; 
cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op rollen of in 
bladen; filtreerpapier en -karton en viltpapier en -karton (niet 
gestreken en zonder deklaag), op rollen of in bladen; kraftpapier, 
niet voor de vervaardiging van grote zakken, en ander papier, 
gecrept, geplisseerd, gegaufreerd e.d.; carbonpapier e.d. papier 
voor het maken van doorslagen; papier en karton, gestreken met 
kaolien of andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, 
voor grafische doeleinden; cellulosewatten en vliezen van 
cellulosevezels, gestreken, met deklaag, geïmpregneerd, bekleed, 
gekleurd e.d.; ander sigarettenpapier; ander papier en karton. 

kg 200701 
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489916 Kraftpapier en -karton, niet gestreken en niet voorzien van een 
deklaag, op rollen of in bladen (m.u.v. GS-post 4802 en 4803) en 
ander dergelijk papier en karton, niet verder bewerkt dan 
aantekening 3 op Hfdst. 48 (m.u.v. filtreer/vilt papier of karton; 
teerpapier; stropapier e.d. gelaagd papier; kraftpapier en kraftkarton 
(niet voor grafische doeleinden); multiplexpapier en -karton e.a. met 
deklaag van kaolien e.d.; papier en karton, geteerd of met 
kleefmiddel of bekleed met kunststof; perkamentpapier; vetvrij 
papier; kristalpapier e.d. 

kg 200701 

489917 Carbon e.d. doorslagpapier; enveloppen, briefkaarten, 
correspondentiekaarten e.d.; papier voorzien van kleefmiddel; 
papier en karton voor grafische doeleinden. 

kg 200701 200912 

489918 Klossen, buisjes e.d. opwindmiddelen van papier of karton; ander 
filtreerpapier en -karton; diagrampapier; eierdozen e.d. producten 
van papierstof; ander papier en karton en andere werken daarvan. 

kg 200701 

489919 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander doorslagpapier; 
enveloppen; briefkaarten, correspondentiekaarten; assortimenten 
van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen e.d. 
van papier of van karton; papier en karton voor grafische 
doeleinden. 

kg 201001 

490101 Boeken, brochures e.d. drukwerk, ook indien in losse vellen. kg 199601 
490201 Couranten, vier keer of meer per week verschijnend. kg 199601 
490202 Couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame 

bevattend, minder dan vier keer per week verschijnend. 
kg 199601 

490601 GN-post 4906. kg 199601 
491101 Reclamedrukwerk, handelscatalogi e.d. kg 199601 
499901 Woordenboeken en enyclopedieën; geschreven of gedrukte 

muziek, ook geïllustreerd, ingebonden of ingenaaid; gedrukte 
cartografische werken (m.i.v. atlassen, wandkaarten, plattegronden 
en globes). 

kg 199601 

499902 Andere boeken, brochures e.d. drukwerk; prentenalbums, 
prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen. 

kg 199601 

499903 Decalcomanieën; (prent)briefkaarten; gedrukte kaarten met 
persoonlijke wensen of mededelingen, ook geïllustreerd of met 
garneringen; kalenders, gedrukt; prenten, gravures, foto's e.a. 
afbeeldingen. 

kg 199601 

499904 Postzegels, fiscale zegels e.d., ongestempeld, die geldig zijn of 
zullen worden in het land van bestemming; gezegeld papier; 
bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties e.d. effecten; ander 
drukwerk. 

kg 199601 

500101 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld. kg 199601 
500781 Weefsels van zijde of van afval van zijde. m2 199601 
509901 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd; afval van 

zijde (m.i.v. cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval 
van garen en rafelingen). 

kg 199601 

509902 Garens van zijde of van afval van zijde; poil de Messine (crin de 
Florence). 

kg 199601 

510101 Wol, niet gekaard en niet gekamd, ongewassen (m.i.v. 
ruggewassen), m.u.v. scheerwol. 

kg 199601 

519901 Scheerwol, niet gekaard en niet gekamd, ongewassen (m.i.v. 
ruggewassen); fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd. 

kg 199601 

519902 Wol, niet gekaard en niet gekamd, ontvet; afval van wol, van fijn of 
grof haar, (m.i.v. afval van garen); rafelwol en rafelingen van fijn of 
grof haar; wol, fijn en grof haar, gekaard of gekamd (m.i.v. gekamd 
vlies). 

kg 199601 
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519903 Kaardgaren of kamgaren, van wol of fijn haar, niet voor de 
kleinverkoop; garens van wol of fijn haar, voor de kleinverkoop; 
garens van grof haar of paardenhaar (crin) (m.i.v. omwoeld 
paardenhaar, ook voor kleinverkoop). 

kg 199601 

519981 Weefsels van gekaarde wol of gekaard fijn haar; weefsels van 
gekamde wol of gekamd fijn haar; weefsels van grof haar of 
paardenhaar (crin). 

m2 199601 

520101 Katoen, niet gekaard en niet gekamd. kg 199601 
529901 Afval van katoen (m.u.v. afval van garen en rafelingen); katoen, 

gekaard of gekamd. 
kg 199601 

529902 Garens van katoen m.i.v. naaigarens. kg 199601 
529981 Weefsels van katoen. m2 199601 
530301 Jute e.a. bastvezels (m.u.v. vlas, hennep en ramee), ruw of geroot. kg 199601 200612 
530302 Jute e.a. bastvezels (m.u.v. vlas, hennep en ramee), bewerkt 

(m.u.v. geroot), doch niet gesponnen; werk en afval, van deze 
vezels (m.i.v. afval van garen en rafelingen). 

kg 199601 200612 

539901 Vlas, hennep (Cannabis sativa L.), ruw of geroot; sisal e.a. 
textielvezels van agaven, kokosvezels, abaca (manillahennep of 
Musa textilis Nee), ramee e.a. plantaardige textielvezels, n.e.g., 
ruw. 

kg 199601 200612 

539902 GS-subposten 5301-21, -29 en -30, 5302-90, 5304-90 en 5305-19, 
-29 en -99. 

kg 199601 200612 

539903 Garens van vlas, jute of andere bastvezels van post 5303, of 
andere plantaardige textielvezels; papiergarens. 

kg 199601 

539904 Jute e.a. bastvezels (m.u.v. vlas, hennep en ramee), bewerkt, ruw 
of geroot, doch niet gesponnen; werk en afval, van deze vezels 
(m.i.v. afval van garen en rafelingen). 

kg 200701 

539905 Vlas, bewerkt, ruw of geroot, doch niet gesponnen; werk en afval 
(m.i.v. afval van garen en rafelingen) van vlas; hennep (Cannabis 
sativa L.), bewerkt, ruw of geroot, doch niet gesponnen; werk en 
afval (m.i.v. afval van garen en rafelingen), van hennep; sisal e.a. 
textielvezels van agaven, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; 
werk en afval (m.i.v. afval van garen en rafelingen), van deze 
vezels; kokosvezel, abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), 
ramee e.a. plantaardige textielvezels, n.e.g., ruw of bewerkt, doch 
niet gesponnen; werk en afval (m.i.v. afval van garen en rafelingen), 
van deze vezels. 

kg 200701 

539981 Weefsels van vlas, jute of andere bastvezels van post 5303, of 
andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens. 

m2 199601 

540201 Synthetische filamentgarens met een hoge sterktegraad, van 
polyamiden of polyesters, e.a. synthetische filamentgarens (geen 
naaigarens), eendraads, niet opgemaakt voor de verkoop in het 
klein. 

kg 199601 

540301 Synthetische of kunstmatige filamentgarens met een hoge 
sterktegraad, van viscoserayon, e.a. synthetische of kunstmatige 
filamentgarens (geen naaigarens), getextureerd, niet opgemaakt 
voor de verkoop in het klein. 

kg 199601 

549901 Naaigarens van synthetische of kunstmatige filamenten; andere 
kunstmatige of synthetische filamentgarens (geen naaigarens), 
getwijnd of gekabeld, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein; 
synthetische of kunstmatige filamentgarens (geen naaigarens), 
opgemaakt voor de verkoop in het klein. 

kg 199601 

549902 Synthetische of kunstmatige filamentgarens (geen naaigarens), 
getextureerd, niet voor de kleinverkoop; andere synthetische 
filamentgarens (geen naaigarens), getwijnd of gekabeld, niet voor 
de kleinverkoop. 

kg 199601 
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549903 Synthetische of kunstmatige monofilamenten >= 67 decitex, 
dwarsdoorsnede <= 1 mm; strippen e.d. artikelen, van synthetische 
of kunstmatige textielstoffen, schijnbare breedte <= 5 mm. 

kg 199601 

549981 Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens, (m.i.v. 
weefsels vervaardigd van producten van post 5404 of 5405). 

m2 199601 

550601 Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spinnen. 

kg 199601 

550701 Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze 
bewerkt met het oog op het spinnen. 

kg 199601 

559901 Garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels (m.i.v. 
naaigarens). 

kg 199601 

559902 Kabel van synthetische filamenten; synthetische stapelvezels, niet 
gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog 
op het spinnen. 

kg 199601 

559903 Kabel van kunstmatige filamenten; kunstmatige stapelvezels, niet 
gekaard, niet gekamd, niet anders bewerkt voor het spinnen; afval 
van synthetische of kunstmatige vezels (m.i.v. kammeling, afval van 
garen en rafelingen). 

kg 199601 

559981 Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels. m2 199601 
560201 Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen. kg 199601 
560301 Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt 

of met inlagen. 
kg 199601 

560501 Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of 
strippen en artikelen van dergelijke vorm van post 5404 of 5405, 
verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, of wel bedekt 
met metaal. 

kg 199601 

560601 Omwoeld garen en strippen en artikelen van dergelijke vorm van 
post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die van post 5605 e.a. 
dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren 
(zgn. chainettegaren). 

kg 199601 

569901 Bindgaren, touw en kabel, evt. gevlochten, geïmpregneerd, bekleed 
of ommanteld met rubber of kunststof; geknoopte netten van 
bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; (vis)netten van 
textielstof, geconfectioneerd. 

kg 199601 

569902 GN-posten 5601 en 5604. kg 199601 
579981 Tapijten, m.u.v. ondertapijt. m2 199601 
580181 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan van de posten 5802 

en 5806, van synthetische of kunstmatige vezels. 
m2 199601 

580501 Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse 
tapisserieën, aubussons, beauvais e.d.) of met de naald 
vervaardigd (bv. halve kruissteek, kruissteek), ook indien 
geconfectionneerd. 

kg 199601 

580901 Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens van post 
5605, van de soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of 
dergelijk gebruik, n.e.g. 

kg 199601 

581181 Gematelasseerde textielproducten aan het stuk, bestaande uit een 
of meer lagen textiel, die door stikken of op andere wijze zijn 
samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, (m.u.v. 
borduurwerk van post 5810). 

m2 199601 

589901 GN-posten 5804, 5806, 5807, 5808 en 5810. kg 199601 
589981 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, van katoen, (m.u.v. dan dat van 

de posten 5802 en 5806); lussenweefsel (bad- of frotteerstof) en 
weefsel met gaasbinding, van katoen, niet van post 5806. 

m2 199601 200612 

589982 GN-subposten 5801-10 en -90, 5802-20 en -30 en 5803-90. m2 199601 
589983 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, van katoen, van wol of fijn haar m2 200701 
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of andere textielstoffen m.u.v. synthetische of kunstmatige vezels, 
(m.u.v. van de GS-post 5806); lussenweefsel (bad- of frotteerstof), 
van andere textielstoffen (m.u.v. van GS-post 5806); getufte 
textielstoffen, (m.u.v. van GS-post 5703); weefsel van textielstoffen, 
met gaasbinding, (m.u.v. dan dat van GS-post 5806). 

590481 Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden vloerbedekking, 
bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van 
textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden. 

m2 199601 

590501 Wandbekleding van textielstof. kg 199601 
590601 Gegummeerde weefsels, (m.u.v. die van post 5902). kg 199601 
599901 GN-posten 5908, 5909, 5910 en 5911 (exclusief GN-code 5911-

3111). 
kg 199601 200912 

599902 Kousen, pitten en wieken voor lampen, komforen, aanstekers, 
kaarsen e.d., geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond 
gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien 
geïmpregneerd; brandslangen e.d. slangen, van textielstoffen, ook 
indien gewapend met beslag of met toebehoren van andere stoffen; 
drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van textielstoffen, ook 
indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt met, dan wel met inlagen 
van kunststof, of versterkt met metaal of andere stoffen; andere 
producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik, bedoeld 
bij aantekening 7 op hoofdstuk 59. 

kg 201001 

599981 GN-posten 5901, 5902, 5903 en 5907, en GN-code 5911-3111. m2 199601 200912 
599982 Weefsels bedekt met lijm of zetmeelachtige stoffen van de soort 

gebruikt voor het boekbinden, het kartonneren, voor foedraalwerk of 
dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; 
stijflinnen (buckram) e.d. weefsels van de soort gebruikt voor 
steunvormen van hoeden; bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") 
van garens met een hoge sterktegraad van nylon of andere 
polyamiden, polyesters of viscoserayon; weefsels, geïmpregneerd, 
bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof; 
weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; 
beschilderd doek voor theatercoulissen, achtergronden van studio's 
of dergelijk gebruik; weefsels van synthetische vezels, eindloos of 
met verbindingsstukken, voor papiermachines, gewicht minder dan 
650g/m². 

m2 201001 

609901 Brei- en haakwerk aan het stuk. kg 199601 200612 
609902 Brei- en haakwerk aan het stuk. kg 200701 
610581 Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of jongens. stuks 199601 
610681 Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of 

meisjes. 
stuks 199601 

610781 Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, 
kamerjassen e.d. artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of 
jongens. 

stuks 199601 

610881 Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, 
badjassen, kamerjassen e.d. artikelen, van brei- of haakwerk, voor 
dames of meisjes. 

stuks 199601 

610981 T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk. stuks 199601 
611081 Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten e.d. artikelen, van brei- 

of haakwerk. 
stuks 199601 

611101 Andere kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van 
textielstoffen, van brei- of haakwerk. 

kg 199601 

611181 Handschoenen, wanten e.d., voor baby's, van wol of fijn haar, 
katoen of synthetische vezels, van brei- of haakwerk. 

pa 199601 

611281 Trainingspakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of stuks 199601 
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haakwerk. 
611501 Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken e.d. artikelen (m.u.v. 

aderspatkousen), van brei- of haakwerk. 
kg 200701 

611581 Kousen, kniekousen, sokken e.d. artikelen (m.i.v. spataderkousen), 
van brei- of haakwerk. 

pa 199601 200612 

611582 Kousenbroeken van brei- of haakwerk. stuks 199601 200612 
611583 Aderspatkousen, kousen, kniekousen, sokken e.d. artikelen van 

andere textielstoffen. 
pa 200701 

611584 Kousenbroeken van andere textielstoffen. stuks 200701 
611681 Handschoenen en wanten e.d. (m.u.v. die voor baby's), van brei- of 

haakwerk. 
pa 199601 

611701 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; 
delen van kleding of kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk. 

kg 199601 

619901 Skipakken, kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij 
post 5903, 5906 of 5907 e.a. kleding van brei- of haakwerk. 

kg 199601 

619981 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons e.d. artikelen, 
kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers e.d., broeken (m.u.v. 
zwembroeken) en zgn. Amerikaanse overalls, van brei- of 
haakwerk, voor heren of jongens. 

stuks 199601 

619982 Mantels, capes, anoraks, blousons e.d. artikelen, mantel- en 
broekpakken, ensembles, blazers e.a. jasjes, japonnen, 
(broek)rokken, broeken (m.u.v. zwembroeken) en zgn. 
Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of 
meisjes. 

stuks 199601 

620181 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons e.d. artikelen, niet 
van brei- of haakwerk, voor heren of jongens. 

stuks 199601 

620281 Mantels, capes, anoraks, blousons e.d. artikelen, niet van brei- of 
haakwerk, voor dames of meisjes. 

stuks 199601 

620381 Werk- en bedrijfskleding (ensembles, colbertjassen, blazers e.d., 
lange broeken en zgn. Amerikaanse overalls) van katoen, 
synthetische of kunstmatige vezels, niet van brei- of haakwerk, voor 
heren of jongens. 

stuks 199601 

620382 Ensembles, colbertjassen, blazers e.d., broeken (m.u.v. 
zwembroeken) en z.g.n. Amerikaanse overalls (geen werk- of 
bedrijfskleding), kostuums, niet van brei- of haakwerk, voor heren of 
jongens. 

stuks 199601 

620481 Werk- en bedrijfskleding (ensembles, blazers e.a. jasjes, lange 
broeken en zgn. Amerikaanse overalls), van katoen, synthetische of 
kunstmatige vezels, niet van brei- of haakwerk, voor dames of 
meisjes. 

stuks 199601 

620482 Ensembles, blazers e.a. jasjes, broeken (m.u.v. zwembroeken) en 
zgn. Amerikaanse overalls, (geen werk- of bedrijfskleding), mantel- 
en broekpakken, japonnen, (broek)rokken, niet van brei- of 
haakwerk, voor dames of meisjes. 

stuks 199601 

620581 Overhemden, niet van brei- of haakwerk, voor heren of jongens. stuks 199601 
620681 Blouses en hemdblouses, niet van brei- of haakwerk, voor dames of 

meisjes. 
stuks 199601 

620701 Bad-, kamerjassen e.d. artikelen, van textielstoffen (geen badstof 
van katoen), onderhemden van textielstoffen, niet van brei- of 
haakwerk, voor heren of jongens. 

kg 199601 200412 

620702 Onderhemden, bad-, kamerjassen e.d. artikelen, van textielstoffen, 
niet van brei- of haakwerk, voor heren of jongens. 

kg 200501 

620781 Slips, onderbroeken, nachthemden en pyjama's, van textielstoffen, 
en bad-, kamerjassen e.d. artikelen, van badstof van katoen, niet 
van brei- of haakwerk, voor heren of jongens. 

stuks 199601 200412 

620782 Slips, onderbroeken, nachthemden en pyjama’s, van textielstoffen, stuks 200501 
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niet van brei- of haakwerk, voor heren of jongens. 
620801 Onderhemden en slips, van textielstoffen en negligés, bad-, 

kamerjassen e.d. artikelen, van textielstoffen (geen badstof van 
katoen), niet van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes. 

kg 199601 200412 

620802 Onderhemden, slips, negligés, bad-, kamerjassen e.d. artikelen, 
van textielstoffen, niet van brei- of haakwerk, voor dames of 
meisjes. 

kg 200501 

620881 Onderjurken, onderrokken, nachthemden en  pyjama's, van 
textielstoffen en negligés, bad-, kamerjassen e.d. artikelen, van 
badstof van katoen, niet van brei- of haakwerk, voor dames of 
meisjes. 

stuks 199601 200412 

620882 Onderjurken, onderrokken, nachthemden en pyjama’s, van 
textielstoffen, niet van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes. 

stuks 200501 

620901 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, niet van brei- of 
haakwerk. 

kg 199601 

621001 Kleding vervaardigd van vilt of gebonden textielvlies, e.a. kleding 
vervaardigd van de producten van post 5903, 5906 of 5907, niet 
van brei- of haakwerk. 

kg 199601 

621101 Schorten, stofjassen e.a. werk- en bedrijfskleding, van katoen, 
synthetische of kunstmatige vezels, niet van brei- of haakwerk. 

kg 199601 

621102 Andere kleding van textielstoffen, niet van brei- of haakwerk. kg 199601 
621201 Bustehouders, gaines (step-ins), gainebroeken (panties) en 

corseletten. 
kg 199601 

621281 Korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden e.d. artikelen, (m.i.v. 
delen). 

stuks 199601 

621701 Kledingtoebehoren, geconfectioneerd, delen daarvan (m.u.v. die 
van GS-post 6212), niet van brei- of haakwerk. 

kg 200401 

629901 Handschoenen en wanten e.a. geconfectioneerd kledingtoebehoren 
(m.i.v. delen, m.u.v. die van post 6212), niet van brei- of haakwerk. 

kg 199601 200312 

629981 Jassen, mantels, capes, bloussons e.d., vervaardigd van de 
producten van post 5903, 5906 of 5907; trainingspakken met 
voering, van katoen, synthetische of kunstmatige vezels, skipakken 
en zwemkleding, niet van brei- of haakwerk. 

stuks 199601 

629982 Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, 
sluiers, voiles e.d. artikelen, dassen, strikjes en sjaaldassen. niet 
van brei- of haakwerk. 

stuks 199601 

629983 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, niet van brei- of 
haakwerk. 

pa 200401 

630181 Elektrische dekens. stuks 199601 
630201 Beddenlinnen. kg 199601 
630202 Tafel-en huishoudlinnen. kg 199601 
630381 Vitrages, gordijnen en rolgordijnen (m.i.v. bed-en gordijnvalletjes). m2 199601 
630501 Zakken van textiel, voor verpakkingsdoeleinden. kg 199601 
630601 Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien e.d., zeilen voor 

schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden, van textiel. 
kg 199601 

630602 Tenten en kampeerartikelen van textiel. kg 199601 
630701 Andere geconfectioneerde artikelen (m.i.v. patronen voor kleding), 

van textiel. 
kg 199601 

630901 Oude kleren e.d. kg 199601 
631001 Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, touw of 

kabel. 
kg 199601 

639901 Andere artikelen voor stoffering van textiel; stellen of assortimenten, 
uit weefsel en garen, voor vervaardiging van tapijten, tapisserieën, 
geborduurde tafelkleden en servetten of dergelijke artikelen van 
textiel, voor de kleinverkoop. 

kg 199601 
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639981 Dekens (geen elektrische), bedspreien, luchtbedden, van textiel. stuks 199601 
640601 GN-post 6406 (exclusief 6406-9930). kg 199601 
649981 Schoeisel (m.u.v. schoeisel met een beschermende metalen neus, 

sportschoeisel en delen van schoeisel, inlegzolen, hielkussens e.d. 
artikelen, slobkousen, beenkappen e.d. artikelen). 

pa 199601 

649982 Sportschoeisel (m.u.v. zgn snowboardschoenen, met buitenzool en 
bovendeel van rubber of kunststof). 

pa 199601 

649983 Schoeisel met een beschermende metalen neus. pa 199601 
650681 Veiligheidshoofddeksels; hoofddeksels van rubber of kunststof. stuks 199601 
659901 Haarnetjes; andere hoeden en hoofddeksels, van brei- of haakwerk 

of vervaardigd van kant, vilt of andere textielproducten (aan het 
stuk, maar niet in stroken); delen voor hoofddeksels (binnenranden, 
voeringen, e.d.). 

kg 199601 200612 

659902 Haarnetjes; andere hoeden en hoofddeksels, van brei- of haakwerk 
of vervaardigd van kant, vilt of andere textielproducten (aan het 
stuk, maar niet in stroken); delen voor hoofddeksels (binnenranden, 
voeringen, e.d.). 

kg 200701 

659981 Hoedvormen. stuks 199601 
659982 Hoeden e.a. hoofddeksels, van vilt, of gevlochten uit één stuk of 

vervaardigd door het aaneenzetten van stroken; baretten, mutsen, 
fezzen, zoeavemutsen e.d., petten, kepies e.d.; hoofddeksels van 
bont e.a. hoofddeksels van andere stoffen. 

stuks 199601 200612 

659983 Hoeden e.a. hoofddeksels, van vilt, of gevlochten uit één stuk of 
vervaardigd door het aaneenzetten van stroken; baretten, mutsen, 
fezzen, zoeavemutsen, petten, kepies e.d.; hoofddeksels van bont; 
andere hoofddeksels van andere stoffen. 

stuks 200701 

660181 Paraplu's en parasols (m.i.v. wandelstokparaplu's, tuinparasols e.d. 
artikelen). 

stuks 199601 

669901 Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen e.d. artikelen; delen, 
garnituren en toebehoren, voor paraplu's en parasols, 
wandelstokken, zitstokkken, zwepen e.d. 

kg 199601 

679901 Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren 
of dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar. 

kg 199601 

680601 Slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol, ook indien onderling 
vermengd, in bulk, in bladen of op rollen. 

kg 199601 

680701 Werken (m.u.v. bedekkingsmateriaal op rollen), van asfalt of 
dergelijke producten (bv. petroleumbitumen, koolteerpek). 

kg 199601 

680781 Bedekkingsmateriaal van asfalt of dergelijke producten, op rollen. m2 199601 
680901 Werken van gips of gipspreparaten (m.u.v. niet versierde platen, 

panelen, tegels e.d. artikelen). 
kg 199601 

680981 Platen, panelen, tegels e.d. artikelen, niet versierd, van gips of 
gipspreparaten. 

m2 199601 

681001 Blokken en stenen, van cement, beton of kunststeen, voor het 
bouwbedrijf. 

kg 199601 

681002 Blokken en stenen, niet voor het bouwbedrijf, dakpannen, van 
cement, beton of kunststeen. 

kg 199601 

681003 Geprefabriceerde bouwelementen van cement, beton of 
kunststeen. 

kg 199601 

681004 Andere werken van cement, beton of kunststeen. kg 199601 
681081 Tegels van cement, beton of kunststeen. m2 199601 
681181 Leien waarvan de afmetingen 40x60 cm niet overschrijden, voor 

dakbedekking of gevelbekleding, van asbestcement, 
cellulosecement e.d. 

m2 199601 200612 

681182 Leien waarvan de afmetingen 40x60 cm niet overschrijden, voor 
dakbedekking of gevelbekleding, cement, geen asbest bevattend . 

m2 200701 
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681501 Werken van steen bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet. kg 199601 
689901 Panelen, platen, tegels, blokken e.d. artikelen, van plantaardige 

vezels, stro of afval van hout, gebonden met cement, gips of andere 
minerale bindmiddelen; werken van asbestcement, cellulosecement 
e.d., m.u.v. leien. 

kg 199601 200612 

689902 Straatstenen, trottoirbanden, werken van steen, bewerkte steen, 
blokjes e.d. voor mozaïeken, van natuursteen; korrels, splinters en 
poeder, van natuursteen, kunstmatig gekleurd. 

kg 199601 

689903 Molenstenen, slijpstenen e.d., zonder onderstel, handwetstenen en 
-polijststenen (m.i.v. delen) van natuursteen, schuur- slijp- of 
polijstmiddelen of keramiek; schuur-, slijp- of polijstmiddelen, in 
poeder of korrels, op een drager. 

kg 199601 

689904 GN-posten 6806 (exclusief GN-code 6806-1000), 6812, 6813, 6814 
en 6815 (exclusief GN-code 6815-9100). 

kg 199601 

689905 Werken van asbestcement, cellulosecement e.d., bevattende 
asbest; golfplaten van asbestcement, cellulosecement e.d., geen 
asbest bevattend; platen, panelen, tegels, dakpannen e.d. artikelen, 
geen asbest bevattend; buizen en hulpstukken daarvoor, van 
asbestcement, cellulosecement e.d., geen asbest bevattend; 
werken van asbestcement, cellulosecement e.d., geen asbest 
bevattend. 

kg 200701 

690301 Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bv. retorten, 
smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, 
pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van diatomeeënaarde 
of dergelijke kiezelaarden. 

kg 199601 

690901 Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, 
van keramische stoffen. 

kg 199601 200612 

690902 Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, 
van keramische stoffen. 

kg 200701 

691001 Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, 
closetpotten, stortbakken, urinoirs e.d. artikelen voor sanitair 
gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische 
stoffen. 

kg 199601 

699901 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van 
keramische stoffen; beeldjes e.a. versieringsvoorwerpen, van 
keramische stoffen. 

kg 199601 

699902 Troggen, bakken e.d. bergingsmiddelen, voor de landbouw, kruiken 
e.d. bergingsmiddelen, voor vervoer of verpakking, e.a. werken van 
keramische stoffen. 

kg 199601 

699903 Stenen, tegels e.a. keramische voorwerpen van diatomeeënaarde 
o.d. kiezelaarden; vuurvaste stenen en tegels e.d. vuurvaste 
keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden (niet van 
diatomeeënaarde o.d. kiezelaarden). 

kg 199601 

699904 Vloerstroken (hourdis), balkbekleding e.d. artikelen, elementen voor 
schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten e.a. 
bouwmateriaal, buizen en goten (m.i.v. hulpstukken), van 
keramische stoffen. 

kg 199601 

699981 Plavuizen, vloer- en wandtegels, van keramische stoffen; blokjes 
e.d. artikelen voor mozaïeken, van keramische stoffen, ook indien 
op een drager. 

m2 199601 

699982 Bakstenen  en dakpannen, van keramische stoffen. stuks 199601 
700301 Gegoten of gewalst glas in profielen, ook indien voorzien van een 

absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op 
andere wijze bewerkt. 

kg 199601 

700781 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit 
opeengekitte glasplaten, niet voor voertuigen. 

m2 199601 
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700881 Meerwandig glas voor isolatie. m2 199601 
700981 Achteruitkijkspiegels van glas voor voertuigen. stuks 199601 
701081 Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes e.a. bergingsmiddelen, 

van glas, voor vervoer of verpakking; weckglazen. 
stuks 199601 

701082 Ampullen van glas. stuks 199601 
701381 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor 

binnenhuisversiering of dergelijk gebruik, (m.u.v. dat van post 7010 
of 7018). 

stuks 199601 

701681 Glas in lood. m2 199601 
701901 Weefsels van rovings e.a. weefsels van glasvezels. kg 199601 
701902 Lonten, rovings en garens, van glasvezels. kg 199601 
701903 Vliezen, netten, matten, matrassen, platen e.d. niet-geweven 

producten van glasvezels; andere werken van glasvezels. 
kg 199601 

709901 Glas van post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen 
randen, bewerkt, niet omlijst, niet met andere stoffen verbonden; 
veiligheidsglas voor voertuigen; spiegels van glas (m.u.v. 
achteruitkijkspiegels). 

kg 199601 

709902 Stoppen, deksels e.a. sluitingen, van glas; binnnenflessen voor 
thermosflessen of andere isothermische bergingsmiddelen met 
vacuümisolatie, van glas. 

kg 199601 

709903 GS-posten 7001, 7002, 7011 en 7015, en de GN-codes 7016-9030 
en -9090. 

kg 199601 

709904 GN-post 7014, GN-code 7016-1000, en de GN-posten 7017, 7018 
en 7020. 

kg 199601 

709981 Gegoten, gewalst, getrokken, geblazen of vuurgepolijst glas en op 
één of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook met 
een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, niet 
anders bewerkt. 

m2 199601 

710181 Gekweekte parels, onbewerkt; echte parels. g 199601 
710281 Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw 

gesneden. 
aantal karaat 199601 

710282 Diamant, niet gesorteerd; diamant (geen industriediamant), 
onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden. 

aantal karaat 199601 

710283 Andere industriediamant (gebroken of gemalen, m.u.v. 
industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw 
gesneden). 

aantal karaat 199601 

710284 Andere diamant (geen industriediamant) bv. gepolijst, geslepen of 
anders bewerkt, doch niet gevat noch gezet. 

aantal karaat 199601 

710301 Natuurlijke edelstenen (m.i.v. halfedelstenen, m.u.v. diamant), 
onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt. 

kg 199601 

710481 Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, 
onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt; piëzo-elektrische 
kwarts. 

g 199601 

710581 Poeder en stof, van natuurlijke of synthetische edelstenen of 
halfedelstenen. 

g 199601 

710881 Niet-monetair goud (m.i.v. geplatineerd goud), onbewerkt, 
halfbewerkt of in poedervorm. 

g 199601 

710882 Monetair goud, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm. g 199601 
711201 Resten en afval, van edele metalen (geen goud) of metalen 

geplateerd met edele metalen (geen goud); andere resten en afval, 
bevattende (verbindingen van) edele metalen (geen goud), voor het 
terugwinnen van edele metalen. 

kg 199601 200612 

711202 As, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen. kg 200701 
711203 Resten en afval, van edele metalen (geen goud) of metalen 

geplateerd met edele metalen (geen goud); andere resten en afval, 
kg 200701 



Pagina 47 van 81 

bevattende (verbindingen van) edele metalen (geen goud), voor het 
terugwinnen van edele metalen. 

711681 Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, 
synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen. 

g 199601 

711701 Fancybijouterieën. kg 199601 
711801 Munten, geen wettig betaalmiddel, niet van goud of zilver. kg 199601 
711881 Zilveren munten, geen wettig betaalmiddel. g 199601 
711882 Gouden munten; munten, wettig betaalmiddel. g 199601 
719901 Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt; 

onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt 
of halfbewerkt. 

kg 199601 

719902 Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of 
halfbewerkt; resten en afval, van goud of met goud geplateerde 
metalen; andere resten en afval, bevattende (verbindingen van) 
goud, voor het terugwinnen van goud. 

kg 199601 

719903 Bijouterieën, juwelen, edelsmidswerk e.a. werken, (m.i.v. delen), 
van edele metalen of metalen geplateerd met edele metalen. 

kg 199601 200012 

719904 Bijouterieën, juwelen, edelsmidswerk (m.i.v. delen), van onedele  
metalen geplateerd met edele metalen; katalysatoren (platinadoek 
of -gaas); andere werken, van edele metalen of metalen geplateerd 
met edele metalen. 

kg 200101 

719981 Zilver (m.i.v. verguld zilver en geplatineerd zilver), onbewerkt, half 
bewerkt of in poedervorm; platina, onbewerkt, halfbewerkt of in 
poedervorm. 

g 199601 

719982 Gekweekte parels, bewerkt; edelstenen (m.i.v. halfedelstenen, 
m.u.v. diamant), ook bewerkt (anders dan enkel gezaagd of ruw 
bewerkt), of in stellen, gevat noch gezet, alleen aaneengeregen met 
het oog op het vervoer. 

g 199601 

719983 Bijouterieën, juwelen, edelsmidswerk (m.i.v. delen), van edele 
metalen ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen. 

g 200101 

720401 Resten en afval, van gietijzer, ijzer of staal (schroot); afvalingots 
van ijzer of staal. 

kg 199601 

720801 Gewalste platte producten, van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
>=600 mm, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed. 

kg 200401 

721001 Gewalste platte producten, van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
>=600 mm, geplateerd of bekleed. 

kg 200401 

721101 Gewalste platte producten, van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
<= 500 mm, niet geplateerd noch bekleed, enkel koud gewalst, 
koolstofgehalte < 0,25%, opgerold, voor de vervaardiging van blik. 

kg 199601 200312 

721102 Gewalste platte producten, van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
<= 500 mm, niet geplateerd noch bekleed, anders dan enkel warm 
gewalst (m.u.v. opgerolde producten voor de vervaardiging van 
blik), koolstofgehalte < 0,25%. 

kg 199601 200312 

721103 Gewalste platte producten, niet enkel warm gewalst, van ijzer of 
niet-gelegeerd staal, breedte <600 mm, niet geplateerd noch 
bekleed. 

kg 200401 

721201 Gewalste platte producten,van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
<= 500 mm, geplateerd of bekleed (niet met chroom en/of 
chroomoxiden), gevernist, m.u.v. warm gewalst en enkel 
geplateerd. 

kg 199601 200312 

721202 Gewalste platte producten, van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
<600 mm, geplateerd of bekleed. 

kg 200401 

721601 Andere profielen van ijzer of niet-gelegeerd staal (GN-code 7216 
9990). 

kg 199601 200312 

721602 Profielen van ijzer of niet-gelegeerd staal, niet door koud 
(na)bewerken verkregen . 

kg 200401 
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721603 Profielen van ijzer of niet-gelegeerd staal, vervaardigd van gewalste 
platte producten, door koud (na)bewerken verkregen. 

kg 200401 

721901 Gewalste platte producten van roestvrij staal, breedte >=600 mm. kg 200401 
722001 Gewalste platte producten van roestvrij staal, breedte <600 mm. kg 200401 
722201 Profielen van roestvrij staal, niet enkel warm gewalst, warm 

getrokken of warm geperst. 
kg 200401 

722501 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, breedte 
>=600 mm. 

kg 200401 

722601 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, breedte <600 
mm. 

kg 200401 

722801 Staven van ander gelegeerd staal, warm gewalst, warm getrokken 
of warm geperst; profielen van ander gelegeerd staal; holle staven 
voor boringen, van al dan niet gelegeerd staal. 

kg 200401 

729901 GN-post 7201, GN-subpost 7202-11 en GN-post 7203. kg 199601 
729902 GN-post 7206, GN-codes 7207-1111, -1114, -1116, -1210, -1911, -

1914, -1916, -1931, -2011, -2015, -2017, -2032, -2051, -2055, -
2057, -2071, en 7218-1000, -9111, -9119, -9911, -9920, en 7224-
1000 t/m -9015, -9031 en 9039. 

kg 199601 200312 

729903 GN-posten 7208 en 7209, en de GN-codes 7211-1300 t/m -2310, -
2920, -9011 en -9019. 

kg 199601 200312 

729904 GN-post 7210 en de GN-codes 7212-1010, -1091, -1093, -2011, -
2019, -3011, -3019, -4010, -4091, -4093, -4095, -5010, -5031, -
5051, -5058, -6011, -6019 en -6091. 

kg 199601 200312 

729905 GN-post 7219, GN-codes 7220-1100, -1200, -2010, -9011, -9019 
en -9031, GN-post 7225, GN-codes 7226-1110, -1910, -1930, -
2020, -9110, -9190, -9210, -9320, -9420 en -9920. 

kg 199601 200312 

729906 GN-posten 7213 en 7214 (exclusief GN-code 7214-1000), GN-code 
7215-9010, GN-post 7221, GN-subposten 7222-11 en -19, GN-
code 7222-3010, GN-post 7227, GN-codes 7228-1010, -1030, -
2011, -2019 en -2030, GN-subpost 7228-30, GN-code 7228-6010 
en GN-post 7228-80. 

kg 199601 200312 

729907 GN-subposten 7216-10, -21, -22, -31, -32, -33, -40 en -50, GN-code 
7216-9910, GN-codes 7222-4010 en -4030, en 7228-7010 en -
7031. 

kg 199601 200312 

729908 GN-post 7215 (exclusief GN-code 7215-9010), GN-code 7216-
6900, GN-post 7222-20, GN-codes 7222-3098, -4093 en -4099, 
7228-1090 en -2060, GN-subpost 7228-50, GN-codes 7228-6081, -
6089, -7091 en 7099. 

kg 199601 200312 

729909 Gewalste platte producten van roestvrij staal, breedte <= 500 mm, 
anders dan enkel warm gewalst; goederen van de GN-codes 7226 
1190, -1990, -2080, -9290, -9380, -9480 en -9980. 

kg 199601 200312 

729910 Profielen van ijzer of niet-gelegeerd staal, door koud (na)bewerken 
verkregen uit gewalste platte producten; profielen van roestvrij 
staal, enkel door koud (na)bewerken verkregen uit gewalste platte 
producten. 

kg 199601 200312 

729911 Draad van ijzer of niet-gelegeerd staal; draad van roestvrij staal. kg 199601 
729912 Ferrolegeringen (m.u.v. ferromangaan met koolstofgehalte <= 2 

gew.perc.); korrels en poeder, van gietijzer, spiegelijzer, ijzer of 
staal. 

kg 199601 

729913 Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, gesmeed; 
halffabrikaten van roestvrij staal, gesmeed; halffabrikaten van ander 
gelegeerd staal, gesmeed. 

kg 199601 200312 

729914 Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed. kg 199601 
729915 IJzer en al dan niet gelegeerd staal in primaire vormen (o.a. ingots), 

halffabrikaten (niet gesmeed) daarvan. 
kg 200401 
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729916 Gewalste platte producten, van ijzer of niet-gelegeerd staal, breedte 
>=600 mm, koud gewalst (m.i.v. enkel warm gewalst, breedte <600 
m), niet geplateerd noch bekleed. 

kg 200401 

729917 Walsdraad van ijzer of van al dan niet gelegeerd staal; staven van 
ijzer of niet-gelegeerd staal (niet gesmeed), warm gewalst, warm 
getrokken of warm geperst; staven en profielen van roestvrij staal, 
enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst. 

kg 200401 

729918 Andere staven van ijzer of niet-gelegeerd staal; staven van roestvrij 
staal, enkel door koud (na)bewerken verkregen; andere staven van 
sneldraaistaal; staven van siliciummangaanstaal. 

kg 200401 

729919 Halffabrikaten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van roestvrij 
staal, gewalst of door continugieten verkregen of gesmeed. 

kg 200401 

730101 Damwandprofielen van ijzer of staal, ook indien van gaten voorzien 
of bestaande uit aaneengezette delen. 

kg 199601 

730102 Gelaste profielen van ijzer of staal. kg 199601 
730201 Rails (m.u.v. stroomgeleiders), contrarails, dwarsliggers, lasplaten 

en onderlegplaten (gewalst). 
kg 199601 200312 

730202 Stroomgeleiders (rails); lasplaten en onderlegplaten, niet gewalst; 
wisseltongen, puntstukken, wisselstangen e.a. bestanddelen van 
kruisingen en wissels, klem-, dwarsplaten en dwarsstangen e.a. 
bestanddelen, voor het bevestigen van rails. 

kg 199601 200312 

730203 Stroomgeleiders (rails); wisseltongen, puntstukken e.a. 
bestanddelen van kruisingen en wissels; lasplaten en 
onderlegplaten; dwarsliggers en contrarails; klemplaten, 
dwarsplaten, dwarsstangen e.a. bestanddelen voor het bevestigen 
van rails. 

kg 200401 

730204 Rails (geen stroomgeleiders). kg 200401 
730801 Constructiewerken (m.i.v. delen) (bv. bruggen, brugdelen, 

sluisdeuren, (vakwerk)masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, 
luiken, balustrades), van gietijzer, ijzer of staal, (m.u.v. 
geprefabriceerde bouwwerken van post 9406). 

kg 199601 

730802 Deuren en ramen (m.i.v. kozijnen) en drempels, van ijzer of staal. kg 199601 200312 
730881 Deuren en ramen (m.i.v. kozijnen en drempels), van ijzer of staal. stuks 200401 
731001 Bergingsmiddelen (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar 

gemaakt gas en blikken die door solderen of felsen worden 
gesloten), van gietijzer, ijzer of staal, inhoud <= 300 l, niet voorzien 
van een koel- of verwarmingsinrichting. 

kg 199601 

731002 Blikken die door solderen of felsen worden gesloten, van ijzer of 
staal, inhoud < 50 l. 

kg 199601 

731181 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, 
van gietijzer, van ijzer of van staal, naadloos. 

stuks 200901 

731501 Scharnierende kettingen (m.i.v. delen) van gietijzer, ijzer of staal. kg 199601 
731701 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde 

krambanden e.d. artikelen, van gietijzer, ijzer of staal, ook indien 
met een kop van andere stoffen, doch m.u.v. die met een koperen 
kop. 

kg 199601 

731801 Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, 
massieve klinknagels en -bouten, splitpennen en -bouten, 
stelpennen en -bouten, spieën, sluitringen (m.i.v. veerringen) e.d. 
artikelen, van gietijzer, ijzer of staal. 

kg 199601 

731901 Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, 
borduurpriemen e.d. artikelen, voor handwerk, van ijzer of staal; 
veiligheidsspelden e.a. spelden, van ijzer of staal, n.e.g. 

kg 199601 

732101 Delen van kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen, 
barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers e.d. niet-
elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, van gietijzer, ijzer 

kg 199601 
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of staal. 
732181 Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen, barbecues, 

vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers e.d. niet-elektrische 
toestellen voor huishoudelijk gebruik, van gietijzer, ijzer of staal. 

stuks 199601 

732201 Radiatoren voor cv, niet-elektrisch verwarmd (m.i.v. delen), van 
gietijzer, ijzer of staal. 

kg 199601 

732202 Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht 
(m.u.v. die met een elektrische warmtebron), met een door een 
motor aangedreven ventilator of blaasinrichting (m.i.v. delen), van 
gietijzer, ijzer of staal. 

kg 199601 

732481 Badkuipen van gietijzer, ijzer of staal. stuks 199601 
732581 Klimijzers en straatpotten, van niet-smeedbaar gietijzer. stuks 199601 199612 
732582 Straatpotten van niet-smeedbaar gietijzer. stuks 199701 
739901 Buizen, pijpen en holle profielen en hulpstukken (fittings) voor 

buisleidingen (bv. verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van 
gietijzer. 

kg 199601 

739902 Andere buizen, pijpen en holle profielen (bv. gelast, geklonken, 
genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen) en 
hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bv. verbindingsstukken, 
ellebogen, moffen), van ijzer of staal. 

kg 199601 

739903 Bergingsmiddelen, inhoud > 300 l, niet voorzien van een 
mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te 
warmen en bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar 
gemaakt gas, van gietijzer, ijzer of staal. 

kg 199601 200812 

739904 Kabels, strengen, lengen e.d. artikelen, niet geïsoleerd voor 
elektriciteitsgeleiding, prikkeldraad e.d. afrasteringsmateriaal, van 
ijzer of staal; metaaldoek, -gaas en traliewerk, van ijzer- of 
staaldraad; plaatgaas. 

kg 199601 

739905 Kettingen (niet-scharnierend, mi.v. delen), van gietijzer, ijzer of 
staal; veren en veerbladen, van ijzer of staal. 

kg 199601 

739906 GN-post 7323 en  de GN-subposten 7324-10 en -90. kg 199601 
739907 Ankers en dreggen (m.i.v. delen), van gietijzer, ijzer of staal; andere 

(gegoten) werken van ijzer of staal. 
kg 199601 199612 

739908 Andere werken van ijzer of staal (de producten van post 7325 en 
7326 m.u.v. straatpotten van niet-smeedbaar gietijzer). 

kg 199701 200612 

739909 Ankers en dreggen (m.i.v. delen), van gietijzer, ijzer en staal; 
andere (gegoten) werken van ijzer of staal (de producten van GS-
post 7325 en 7326 m.u.v. straatpotten van niet-smeedbaar 
gietijzer). 

kg 200701 

739910 Bergingsmiddelen, andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar 
gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal, inhoud 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; niet-naadloze 
bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, 
van gietijzer, van ijzer of van staal. 

kg 200901 

740101 Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper). kg 199601 
740401 Resten en afval, van koper. kg 199601 
741501 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen e.d. 

artikelen, van koper of met schacht van ijzer of staal en een 
koperen kop. 

kg 199601 

741502 Schroeven, bouten, moeren, schroefhaken, klinknagels en 
klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, 
spieën, sluitringen (m.i.v. veerringen e.a. verende sluitringen) e.d. 
artikelen, van koper. 

kg 199601 
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741701 Komforen e.a. huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet-electrisch 
(m.i.v. delen), van koper. 

kg 199601 200612 

741801 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen 
(m.i.v. delen), van koper; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes 
e.d. artikelen voor het schuren, polijsten of dergelijke doeleinden, 
van koper. 

kg 199601 200612 

741802 Komforen e.a. huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet-elektrisch 
(m.i.v. delen), van koper; keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke 
en sanitaire artikelen (m.i.v. delen), van koper; sponsen, 
schuurlappen, schuurhandjes e.d. artikelen voor het schuren, 
polijsten of dergelijke doeleinden, van koper. 

kg 200701 

741901 Andere werken van koper. kg 199601 200612 
741902 Andere werken van koper. kg 200701 
749901 Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het electrisch 

raffineren; geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw; 
toeslaglegeringen van koper. 

kg 199601 

749902 Producten van koper: platen, bladen en strippen, dikte > 0,15 mm, 
bladkoper <= 0,15 mm; poeder, schilfers, staven en profielen, 
draad, buizen en pijpen, hulpstukken (fittings) voor buisleidingen. 

kg 199601 

749903 Kabels, strengen e.d. artikelen, van koper, niet-geïsoleerd voor 
elektriciteitsgeleiding; metaaldoek (m.i.v. eindloos metaaldoek), 
metaalgaas en traliewerk, van koperdraad; plaatgaas uit plaat- of 
bandkoper. 

kg 199601 200612 

749904 Veren en kettingen (m.i.v. delen), van koper. kg 199601 
749905 Kabels, strengen e.d. artikelen, van geraffineerd koper en van 

koperlegeringen, niet-geïsoleerd voor elektriciteitsgeleiding. 
kg 200701 

750101 Nikkelmatte, nikkeloxidesinters e.a. tussenproducten van de 
nikkelmetallurgie. 

kg 199601 

750201 Ruw nikkel. kg 199601 
750301 Resten en afval, van nikkel. kg 199601 
750801 Andere werken van nikkel. kg 199601 
759901 Producten van nikkel: poeder en schilfers, staven, profielen en 

draad, platen, bladen en strippen, buizen en pijpen (m.i.v. 
hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bv. verbindingsstukken, 
ellebogen, moffen). 

kg 199601 

760101 Ruw aluminium. kg 199601 
760201 Resten en afval, van aluminium. kg 199601 
761001 Constructiewerken (m.i.v. delen) (bv. bruggen, brugdelen, torens, 

(vakwerk)masten, pijlers, kapconstructies, luiken, balustrades) (niet 
van post 9406), en platen, staven, profielen, buizen e.d., van 
aluminium. 

kg 199601 

761002 Deuren en ramen (m.i.v. kozijnen) en drempels, van aluminium. kg 199601 200312 
761081 Deuren en ramen (m.i.v. kozijnen en drempels), van aluminium. stuks 200401 
761201 Bergingsmiddelen (m.u.v. die voor gecomprimeerd of vloeibaar 

gemaakt gas en aërosolverpakkingen), van aluminium, inhoud <= 
300 l, niet voorzien van een koel- of verwarmingsinrichting. 

kg 199601 

761281 Bergingsmiddelen van aluminium, van de soort gebruikt als 
aërosolverpakking. 

stuks 199601 

761401 Kabels, strengen e.d. artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor 
elektriciteitsgeleiding. 

kg 199601 

761501 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen 
(m.i.v. delen), van aluminium; sponsen, schuurlappen, 
schuurhandjes e.d. artikelen voor het schuren, polijsten of 
dergelijke doeleinden, van aluminium. 

kg 199601 
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761601 Draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, 
moeren, haken met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, 
splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen e.d. artikelen, van 
aluminium. 

kg 199601 

761602 Andere werken van aluminium. kg 199601 
769901 Producten van aluminium: platen, bladen en strippen, dikte > 0,2 

mm; bladaluminium, dikte <= 0,2 mm; poeder en schilfers, staven 
en profielen, draad, buizen en pijpen, hulpstukken (fittings) voor 
buisleidingen. 

kg 199601 

769902 Bergingsmiddelen, inhoud > 300 l, niet voorzien van een 
mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te 
warmen, en bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar 
gemaakt gas, van aluminium. 

kg 199601 

780201 Resten en afval, van lood. kg 199601 
780601 Andere werken van lood. kg 199601 200612 
780602 Andere werken van lood. kg 200701 
789901 Ruw lood; staven, profielen en draad, platen, bladen en strippen, 

poeder en schilfers, buizen en pijpen (m.i.v. hulpstukken (fittings) 
voor buisleidingen (bv. verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van 
lood. 

kg 199601 200612 

789902 Ruw lood; staven, profielen en draad, platen, bladen en strippen, 
van lood; poeder en schilfers, van lood; buizen en pijpen (m.i.v. 
hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijv. verbindingsstukken, 
ellebogen, moffen), van lood. 

kg 200701 

790201 Resten en afval, van zink. kg 199601 
790701 Andere werken van zink. kg 199601 200612 
790702 Andere werken van zink. kg 200701 
799901 Ruw zink; zinkstof; poeder en schilfers, staven, profielen en draad, 

platen, bladen en strippen, buizen en pijpen (m.i.v. hulpstukken 
(fittings) voor buisleidingen (bv. verbindingsstukken, ellebogen, 
moffen), van zink. 

kg 199601 200612 

799902 Ruw zink; zinkstof; poeder en schilfers, van zink; staven, profielen 
en draad, platen, bladen en strippen, van zink; buizen en pijpen 
(m.i.v. hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijv. 
verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van zink. 

kg 200701 

800201 Resten en afval, van tin. kg 199601 
800701 Andere werken van tin. kg 199601 200612 
800702 Andere werken van tin. kg 200701 
809901 Ruw tin; platen, bladen en strippen, dikte >0,2 mm; bladtin 

(stanniool), dikte <= 0,2 mm; poeder en schilfers, staven, profielen 
en draad, buizen en pijpen (m.i.v. hulpstukken (fittings) voor 
buisleidingen), van tin. 

kg 199601 200612 

809902 Ruw tin, niet gelegeerd; tinlegeringen; staven, profielen en draad 
van tin . 

kg 200701 

819901 Onedele metalen (m.u.v. ijzer, staal, koper, nikkel, aluminium, lood, 
zink en tin), ruw; resten, afval en poeder van deze onedele metalen.

kg 199601 200612 

819902 Werken van onedele metalen (m.u.v. ijzer, staal, koper, nikkel, 
aluminium, lood, zink en tin). 

kg 199601 200612 

819903 Onedele metalen (m.u.v. ijzer, staal, koper, nikkel, aluminium, lood, 
zink en tin), ruw; resten, afval en poeder van deze onedele metalen.

kg 200701 

819904 Werken van onedele metalen (m.u.v. ijzer, staal, koper, nikkel, 
aluminium, lood, zink en tin). 

kg 200701 

820181 Spaden en schoppen, gaffels, rieken en vorken; met één hand te 
bedienen snoei- en wildscharen. 

stuks 199901 
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821001 Met de hand aangedreven mechanische toestellen, van onedel 
metaal, gewicht <= 10 kg, die gebruikt worden voor het bereiden 
van voedingsmiddelen en dranken. 

kg 199601 

821281 Scheermessen. stuks 199601 
821282 Mesjes voor veiligheidsscheermessen (m.i.v. niet-afgewerkte 

scheermesjes, al dan niet in bandvorm). 
1000 stuks 199601 

829901 GN-post 8211, GN-code 8212-9000, en de GN-posten 8213, 8214 
en 8215. 

kg 199601 

829902 GN-post 8201, GN-code 8202-1000, en de GN-posten 8203, 8204, 
8205 en 8206. 

kg 199601 199812 

829903 GN-posten 8202 (exclusief GN-code 8202-1000), 8207, 8208 en 
8209. 

kg 199601 

829904 Producten van de GS-subposten 8201 30, -40, -60 en -90, 8202 10, 
de GS-posten 8203, 8204, 8205 en 8206. 

kg 199901 

830381 Brandkasten van onedel metaal. stuks 199601 
830601 Beeldjes e.a. versieringsvoorwerpen, lijsten voor foto's, prenten 

e.d., van onedel metaal. 
kg 199601 

830901 Stoppen (m.i.v. kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken), 
flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -
loodjes e.a. benodigdheden voor verpakkingen, van onedel metaal.

kg 199601 

831101 GN-post 8311. kg 199601 
839901 Goederen van onedel metaal: sloten, van een slot voorziene 

sluitingen, sleutels; garnituren, beslag e.d. artikelen, voor 
meubelen, deuren e.d.; zwenkwielen met montuur; automatische 
deursluiters en deurdrangers. 

kg 199601 

839902 GN-codes 8302-5000, 8303-0030 en -0090, 8306-1000, en de 
posten 8307, 9308 en 8310. 

kg 199601 

839903 GN-posten 8304 en 8305. kg 199601 
840101 Kernreactoren (m.i.v. delen). kg 199601 
840181 Niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren. gi f/s 199601 
840301 Ketels voor cv (m.u.v. die van post 8402). kg 199601 
840601 Stoomturbines en andere dampturbines. kg 199601 
840602 Delen van stoomturbines e.a. dampturbines. kg 199601 
840781 Zuigermotoren met vonkontsteking (m.i.v. wankelmotoren), voor de 

luchtvaart. 
stuks 199601 

840901 Delen voor zuigermotoren met vonk- of zelfontsteking, niet voor 
luchtvaartuigen. 

kg 199601 

840902 Delen van luchtvaartuigmotoren. kg 199601 
841001 Waterturbines en waterraderen (waterwielen). kg 199601 
841002 Delen (m.i.v. regulators) voor waterturbines en waterraderen 

(waterwielen). 
kg 199601 

841101 Delen van gasturbines (m.u.v. turbinestraalmotoren en 
schroefturbines). 

kg 199601 

841102 Delen van turbinestraalmotoren en schroefturbines. kg 199601 
841181 Gasturbines (m.u.v. turbinestraalmotoren en schroefturbines). stuks 199601 
841201 Hydraulische en pneumatische motoren en hydraulische en 

pneumatische krachtmachines e.a. motoren e.a. krachtmachines. 
kg 199601 

841202 Delen van straalmotoren (geen turbinestraalmotoren), hydraulische 
en pneumatische motoren en hydraulische en pneumatische 
krachtmachines, e.a. motoren e.a. krachtmachines. 

kg 199601 

841301 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel, 
voor de burgerluchtvaart; hydraulische aggregaten (oscillerende en 
roterende verdringerpompen). 

kg 199601 199612 
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841302 Delen voor vloeistofpompen (ook indien voorzien van een 
meettoestel) en vloeistofelevatoren. 

kg 199601 

841303 Hydraulische aggregaten (oscillerende of roterende 
verdringerpompen), niet voor de burgerluchtvaart. 

kg 199701 200512 

841304 Hydraulische aggregaten (oscillerende en roterende 
verdringerpompen). 

kg 200601 

841381 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel, 
m.u.v. hydraulische aggregaten (oscillerende en roterende 
verdringerpompen), niet voor de burgerluchtvaart; elevatoren voor 
vloeistoffen. 

stuks 199601 199612 

841382 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel,  
m.u.v. hydraulische aggregaten (oscillerende en roterende 
verdringerpompen, niet voor de burgerluchtvaart); elevatoren voor 
vloeistoffen. 

stuks 199701 200512 

841383 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel, 
m.u.v. hydraulische aggregaten (oscillerende en roterende 
verdringerpompen); elevatoren voor vloeistoffen. 

stuks 200601 

841401 Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of andere 
gassen, voor de burgerluchtvaart. 

kg 199601 199612 

841402 Delen voor luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht 
of andere gassen, (m.i.v. ventilatoren), en damp- of 
wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met 
filter. 

kg 199601 

841403 Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met 
ingebouwde electromotor met een vermogen <= 125 W, voor de 
burgerluchtvaart. 

kg 199601 199612 

841481 Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of andere 
gassen, niet voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 199612 

841482 Ventilatoren (m.u.v. tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en 
dakventilatoren, met ingebouwde electromotor met een vermogen 
<= 125 W), niet voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

841483 Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met 
ingebouwde electromotor met een vermogen <= 125 W; 
afzuigkappen met ingebouwde ventilator, lengte <= 120 cm. 

stuks 199601 199612 

841484 Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of andere 
gassen. 

stuks 199701 

841485 Tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met 
ingebouwde electromotor met een vermogen <= 125 W; 
afzuigkappen met ingebouwde ventilator, lengte <= 120 cm. 

stuks 199701 

841486 Ventilatoren (m.u.v. tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en 
dakventilatoren), met ingebouwde elektromotor. 

stuks 200601 

841681 Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, 
of enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en 
controle-inrichting. 

stuks 199601 

841881 Koelkast-vrieskastcombinaties zonder afzonderlijke buitendeuren; 
koelkasten niet voor huishoudelijk gebruik; vrieskisten, capaciteit > 
800 l; vriekasten, capaciteit > 900 l; andere koel- of vriesmeubelen. 

stuks 199601 

841882 Koel-vrieskastcombinaties met afzonderlijke buitendeuren, 
vrieskisten, capaciteit <=800 l, vrieskasten <= 900 l, niet voor de 
burgerluchtvaart; koelkasten voor huishoudelijk gebruik. 

stuks 199601 200512 

841883 Koel-vrieskastcombinaties met afzonderlijke buitendeuren, 
vrieskisten, capaciteit <=800 l, vrieskasten <=900 l; koelkasten voor 
huishoudelijk gebruik. 

stuks 200601 

841901 Apparaten voor bewerking van schijven (wafers) van 
halfgeleidermateriaal, zoals het kortstondig verhitten of het 
aanbrengen van lagen door opdampen of door een 
electronenbundel. 

kg 199601 200612 
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841902 Droogtoestellen, niet voor landbouwproducten, niet voor 
huishoudelijk gebruik. 

kg 199601 

841903 Geisers e.a. heetwatertoestellen, niet electrisch. kg 199601 
841904 Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik. kg 199601 
841905 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, 

voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij 
temperatuurverandering nodig is. 

kg 200701 

842101 Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen (m.u.v. 
smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of 
verbrandingsmotoren). 

kg 199601 

842102 Centrifuges (m.u.v. die voor wasgoed en melkontromers) en 
centrifugaaldrogers. 

kg 199601 200612 

842103 Smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of 
verbrandingsmotoren; luchtfilters voor explosie- of 
verbrandingsmotoren; delen voor centrifuges en filtreer- en 
zuiveringstoestellen voor vloeistoffen of gassen. 

kg 199601 200612 

842104 Melkontromers. kg 199601 
842105 Centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria en andere 

centrifuges, incl. centrifugaaldrogers, (m.u.v. die voor 
isotopenscheiding, wasgoed, laboratoria en voor het aanbrengen 
van een lichtgevoelige laag op schijven van halfgeleidermateriaal). 

kg 200701 

842106 Smeerolie-, brandstof- en luchtfilters voor explosiemotoren of voor 
verbrandingsmotoren; delen van centrifuges en centrifugaaldrogers 
n.e.g.; delen van toestellen voor het filtreren of zuiveren van 
vloeistoffen of van gassen n.e.g. 

kg 200701 

842181 Centrifuges voor wasgoed. stuks 199601 
842201 Machines en toestellen: voor het reinigen of drogen, voor het vullen, 

sluiten of etiketteren, voor het capsuleren van flessen e.d. 
bergingsmiddelen; andere (krimp)verpakkingsmachines; toestellen 
voor het persen van koolzuur in dranken. 

kg 199601 

842281 Vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik. stuks 199601 
842381 Weegtoestellen en weeginrichtingen (m.i.v. tel- en 

controletoestellen waarvan de werking op weging berust;  m.u.v. 
precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter. 

stuks 199601 

842401 Watersproeitoestellen voor de land- en tuinbouw. kg 199601 
842481 Mechanische toestellen (m.u.v. watersproeitoestellen) voor het 

spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of poeder; voor 
de land- of tuinbouw. 

stuks 199601 

842801 Continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik 
(niet pneumatisch). 

kg 199601 

843101 Emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen voor 
machines en toestellen van de posten 8426, 8429 of 8430. 

kg 199601 

843102 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen van de 
posten 8425, 8427 en 8428. 

kg 199601 200612 

843103 Delen van boormachines van GN-subpost 8430 41 of 8430 49; 
delen van post 8429 en 8430 (m.u.v. emmers, bakken, 
grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen, en bladen voor 
bulldozers of angledozers). 

kg 199601 

843104 Delen van takels, van vorkheftrucks, van personen- en 
goederenliften, van machines en toestellen voor walserijen, van 
machines en toestellen voor het hanteren van goederen. 

kg 200701 

844201 Drukletters, clichés, drukplaten, drukcilinders e.d.; lithografische 
stenen, blokken, platen en cilinders, geprepareerd voor het drukken 
(bv. geslepen, gekorreld, gepolijst). 

kg 199601 
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844301 Afdrukeenheden en telekopieertoestellen (m.u.v. die geschikt zijn 
om te worden aangesloten op een automatische 
gegevensverwerkende machine of op een netwerk); delen, 
toebehoren en elektronische assemblages voor afdrukkers en 
(tele)kopieertoestellen . 

kg 200701 200712 

844301 Inktstraal drukkers (m.u.v. die van post 8471). kg 199601 199612 
844302 Delen en toebehoren van machines en toestellen voor het drukken, 

bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders n.e.g; delen en 
toebehoren van machines en toestellen voor het drukken met 
behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het 
drukken bedoeld bij post 8442. 

kg 200701 

844303 Elektronische assemblages van afdrukkers, kopieertoestellen en 
telekopieertoestellen; delen en toebehoren hiervan, m.u.v. 
materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442. 

kg 200801 

844381 Offsetdrukkers gevoed met vellen van 22x36 cm of kleiner (voor 
kantoorgebruik). 

stuks 199601 

844382 Inktstraal drukkers (m.u.v. die van post 8471). stuks 199701 200612 
844383 Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor 

contactdruk (m.i.v. thermokopieerapparaten) . 
stuks 200701 200712 

844384 Machines, die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of 
telekopiëren verrichten en afdrukeenheden en 
telekopieertoestellen, geschikt om te worden aangesloten op een 
automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk; 
kopieermachines die enkel kopiëren met een al of niet ingebouwd 
optisch systeem. 

stuks 200801 

845081 Wasmachines, capaciteit <= 10 kg droog wasgoed, ook indien met 
drooginrichting. 

stuks 199601 

845101 Droogmachines, capaciteit <=10 kg droog wasgoed. kg 200601 
845281 Naaimachines voor huishoudelijk gebruik. stuks 199601 
845282 Naalden voor naaimachines. 1000 stuks 199601 
846601 Delen en toebehoren, voor machines van de posten 8464 en 8465 

(m.u.v. werkstuk- en gereedschaphouders, zelfopenende 
draadsnijkoppen, verdeedeelkoppen e.a. speciale toestellen, voor 
montage op gereedschapswerktuigen). 

kg 199601 200612 

846602 Delen en toebehoren, voor machines van de posten 8456 t/m 8463 
(m.i.v. werkstuk- en gereedschaphouders, zelfopenende 
draadsnijkoppen, verdeelkoppen e.a. speciale toestellen). 

kg 199601 200612 

846603 Delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen. kg 200701 
846604 Gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen; 

werkstukhouders; verdeelkoppen e.a. speciale toestellen voor 
montage op gereedschapswerktuigen. 

kg 200701 

846701 Handgereedschap (m.u.v. kettingzagen) dat pneumatisch, 
hydraulisch of door een ingebouwde niet-elektrische motor wordt 
aangedreven. 

kg 199601 

846702 Delen van handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door 
een ingebouwde niet-elektrische motor wordt aangedreven. 

kg 199601 200112 

846703 Delen van handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door 
een ingebouwde motor wordt aangedreven. 

kg 200201 

846704 Handgereedschap voor het bewerken van textielstoffen, 
pneumatisch, hydraulisch of aangedreven door een ingebouwde 
motor. 

kg 200201 

846781 Kettingzagen (handgereedschap met een ingebouwde niet-
elektrische motor). 

stuks 199601 

846782 Handgereedschap (m.u.v. die voor het bewerken van textielstoffen), 
met ingebouwde electromotor. 

stuks 200201 
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846801 Machines en toestellen voor het solderen of lassen, ook indien 
geschikt voor het snijden (m.u.v. die van post 8515); machines en 
toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas. 

kg 199601 

846802 Delen van machines en toestellen voor het solderen of lassen, ook 
indien geschikt voor het snijden (m.u.v. die van post 8515); delen 
van machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend 
met gas. 

kg 199601 

847181 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden 
daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in 
gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en 
machines voor het verwerken van die gegevens, n.e.g. 

stuks 199601 200612 

847182 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden 
daarvoor; magnetische en optische lezers, machines voor het in 
gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en 
machines voor het verwerken van die gegevens, n.e.g. 

stuks 200701 

847201 Andere kantoormachines en -toestellen van post 8472 (m.u.v. 
duplicators en machines voor de behandeling van post of geld). 

kg 199601 199712 

847202 GN-kode 8472 9080. kg 199801 200612 
847203 Kantoormachines en -toestellen n.e.g. kg 200701 
847301 Delen en toebehoren (m.u.v. koffers, hoezen e.d.) voor machines 

en toestellen van de posten 8469, 8470 en 8472. 
kg 199601 200612 

847302 Delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik 
met de machines van twee of meer van de posten 8469 t/m 8472. 

kg 199601 200612 

847303 Delen en toebehoren (m.u.v. koffers, hoezen e.d.) voor machines 
en toestellen van de posten 8471. 

kg 199601 200612 

847304 Elektronische assemblages, delen en toebehoren van automatische 
gegevensverwerkende machines en andere machines bedoeld bij 
post 8471 n.e.g. 

kg 200701 

847305 Elektronische assemblages voor machines bedoeld bij post 8469 
t/m 8472, delen en toebehoren. 

kg 200701 

847306 Elektronische assemblages en delen en toebehoren die in dezelfde 
mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee 
of meer van de posten 8469 t/m 8472. 

kg 200701 

847401 Machines en toestellen voor: behandeling (bv. sorteren, wassen, 
breken, mengen) van vaste minerale stoffen; voor het persen, 
vormen of gieten van minerale stoffen in poeder- of pastavorm; het 
maken van gietvormen van zand. 

kg 199601 

847402 Delen van machines voor: behandeling (bv. sorteren, wassen, 
breken, mengen) van vaste minerale stoffen; voor het persen, 
vormen of gieten van minerale stoffen in poeder- of pastavorm; het 
maken van gietvormen van zand. 

kg 199601 

847701 Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of kunststof 
of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, n.e.g. 
onder andere posten van hoofdstuk 84. 

kg 199601 200612 

847702 Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van 
kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, 
niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit 
hoofdstuk. 

kg 200701 

847801 Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van tabak, 
n.e.g. onder andere posten van hoofdstuk 84. 

kg 199601 

847802 Delen van machines en toestellen voor het bewerken of verwerken 
van tabak, n.e.g. onder andere posten van hoofdstuk 84. 

kg 199601 

847981 Machines voor het vervaardigen van touw en kabel. stuks 199601 
848001 Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen 

voor gietvormen; gietvormen e.a. vormen voor metalen (m.u.v. 
gietvormen voor ingots), metaalcarbiden, glas, minerale stoffen, 

kg 199601 200612 



Pagina 58 van 81 

rubber of kunststof. 
848002 Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen 

voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen, voor 
metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of 
voor kunststof. 

kg 200701 

848101 Kranen e.d. artikelen (m.i.v. reduceerventielen en thermostatisch 
werkende kleppen), voor leidingen, ketels, reservoirs, bakken of 
dergelijke bergingsmiddelen. 

kg 199601 

848102 Delen van kranen e.d. artikelen (m.i.v. reduceerventielen en 
thermostatisch werkende kleppen), voor leidingen, ketels, 
reservoirs, bakken of dergelijke bergingsmiddelen. 

kg 199601 

848201 Kogellagers, rollagers, naaldlagers e.d. lagers. kg 199601 
848301 GN-post 8483 (exclusief de GN-codes 8483-1010, 3010, -4010 en -

9010). 
kg 199601 200512 

848302 GN-codes 8483-1010, 3010, -4010 en -9010. kg 199601 200512 
848303 Drijfwerkassen (m.i.v. nokken- en krukassen) en krukken, 

kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en 
wrijvingswielen, kogellager- en rollagerassen, tandwielkasten e.a. 
overbrengingsmechanismen voor het aanpassen van de snelheid 
(m.i.v. koppelomvormers), vliegwielen en riemschijven (m.i.v. 
takelblokken), koppelingen en koppelingsorganen (m.i.v. 
beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen). 

kg 200601 

848401 Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van 
pakkingringen e.a. pakkingstukken, van verschillende 
samenstelling, in zakjes, enveloppen of dergelijke 
bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen. 

kg 199601 

848501 Delen van machines of toestellen, n.e.g. onder andere posten van 
hoofdstuk 84 en niet voorzien van elektrotechnische delen (m.u.v. 
scheepsschroeven en schroefbladen daarvoor). 

kg 199601 200612 

848581 Scheepsschroeven en schroefbladen daarvoor. stuks 199601 200612 
848601 Machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of 

schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal; voor de vervaardiging 
van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van 
elektronische geïntegreerde schakelingen; voor het door chemisch 
opdampen aanbrengen van lagen op bladen of platen voor 
elementen met vloeibare kristallen (LCD); andere machines voor de 
vervaardiging van platte beeldschermen; toestellen voor het droog-
etsen van patronen op bladen of platen voor elementen met 
vloeibare kristallen (LCD); apparaten voor het door kathodische 
verstuiving ("sputtering") aanbrengen van lagen op bladen of platen 
voor elementen met vloeibare kristallen (LCD); Apparaten en 
machines uitsluitend gebruikt voor: de vervaardiging of de reparatie 
van maskers of systeemrasters; het samenvoegen van 
halfgeleiderelementen of van elektronische geïntegreerde 
schakelingen; het heffen, hijsen, laden en lossen van staven, 
schijven (wafers), halfgeleiderelementen, elektronische 
geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen. 

kg 200701 

848602 Delen van centrifuges voor het aanbrengen van een lichtgevoelige 
laag op bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen 
(LCD); overige delen en toebehoren van GS-post 8486; delen en 
toebehoren van machines en apparaten van de soort die uitsluitend 
of hoofdzakelijk worden gebruikt voor de vervaardiging van staven 
of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of 
schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronisch 
geïntegreerde schakelingen of van platte beeldschermen. 

kg 200701 

848701 Delen van machines of toestellen van hoofdstuk 84, zonder kg 200701 
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specifieke kenmerken wat het gebruik betreft . 
848781 Scheepsschroeven en schroefbladen daarvoor. stuks 200701 
849881 GN-codes 8432 1010 tm -4090, 8433 1110 tm -5980, 8436 8010, -

8091, 8437 1000, GS-posten 8464 (m.u.v. -2019, -2095,-9080), 
8465. 

stuks 199801 200612 

849882 GN-posten 8469 en 8470, GN-kodes 8472-1000 t/m -9030. stuks 199801 200612 
849885 Zaagmachines voor het bewerken van steen, keramische 

producten, beton, asbestcement e.d. minerale stoffen, alsmede 
voor het koud bewerken van glas (m.u.v. handgereedschap); slijp- 
en polijstmachines voor het bewerken van glazen voor optische 
doeleinden en voor het bewerken van keramische producten; 
gereedschapswerktuigen voor het bewerken van keramische 
producten, hout, kurk, been, geharde rubber, harde kunststof e.d. 
harde stoffen; gereedschapswerktuigen voor het bewerken van 
ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, werkend 
met behulp van ultrasone trillingen, voor de vervaardiging van 
elementen of schakelingen van halfgeleidemateriaal of van 
elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte 
beeldschermen. 

stuks 200701 200912 

849886 Fotografische zetmachines; machines, toestellen en 
uitrustingsstukken voor lettergieten en letterzetten, met of zonder 
gietapparaat; gebruikte en nieuwe machines en toestellen voor 
offsetdruk, al of niet gevoed met vellen of rollen, niet voor 
kantoorgebruik; machines en toestellen voor de hoogdruk 
(boekdruk),flexografie, diepdruk, het bedrukken van textielwaren; 
machines en toestellen voor het drukken, bestemd voor de 
vervaardiging van halfgeleiders; machines en toestellen gebruikt 
om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander 
materiaal bedoeld bij post 8442. 

stuks 200701 

849887 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke 
stof waarbij materiaal wordt weggenomen, m.b.v. laser- of andere 
licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van vonkerosie, van 
elektrochemische procedés, van elektronen-, ionen- of 
plasmastralen; bewerkingscentra; draaibanken; machines voor het 
boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal; 
machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten etc. van 
metalen of van cermets; schaafbanken, steek- en trekfreesbanken, 
zaagmachines, afsteekbanken. 

stuks 200801 

849888 Schrijfmachines andere dan drukkers bedoeld bij post 8443; 
tekstverwerkende machines; rekenmachines en machines in 
zakformaat voor het opslaan, reproduceren en tonen van gegevens 
met rekenfucties; boekhoudmachines, frankeermachines en 
machines voor de afgifte van kaartjes e.d. machines met 
rekenmechanisme; kasregisters. 

stuks 200801 

849889 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, 
voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; 
rollers voor gras- en sportvelden; machines, toestellen en 
werktuigen voor het oogsten of dorsen van landbouwproducten, 
stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere 
grasmaaimachines. 

stuks 200801 200812 

849890 Machines voor het smeden, stampen of hameren van metaal; 
machines voor het buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, 
ponsen, inkepen van metaal; persen voor het bewerken van metaal 
of metaalcarbiden; andere gereedschapswerktuigen voor het niet-
verspanend bewerken van metaal of cermets. 

stuks 200801 

849891 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, 
voor de voorbereiding, bewerking of bebouwing van de bodem; 

stuks 200901 
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rollers voor gras- en sportvelden; machines, toestellen en 
werktuigen voor het oogsten of dorsen van landbouwproducten, 
stro- en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere 
grasmaaimachines. 

849892 Niet-elektrische ovens voor het bakken van keramische producten, 
van cement, glas of chemische producten; branders voor het stoken 
van vuurhaarden met verpoederde vaste brandstof of met gas 
(m.u.v. branders voor meer dan een soort brandstof en m.u.v. die 
enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en controle-
inrichting). 

stuks 200901 

849893 Zaagmachines voor het bewerken van steen, van keramische 
producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale 
stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas; slijp- en 
polijstmachines voor het bewerken van glazen voor optische 
doeleinden; gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, 
meten, 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 
van glazen voor optische doeleinden; gereedschapswerktuigen 
(machines voor het spijkeren, meten, 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. 

stuks 201001 

849901 Stoomketels (-generatoren), m.u.v. cv-ketels die zowel heet water 
als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water; 
hulptoestellen voor ketels van  post 8402 of 8403; condensors voor 
stoommachines. 

kg 199601 

849902 Branders voor het stoken van vuurhaarden, m.u.v. die voor enkel 
voor vloeistof of gas; industriële ovens en ovens voor laboratoria 
(m.i.v. verbrandingsovens voor afval; m.u.v. bakkersovens), niet 
electrisch. 

kg 199601 200812 

849903 GN-codes 8416-9000 en 8417-9000. kg 199601 
849904 GN-codes 8425-1110, -1910, -1999, -2000, -3110, -3910, -3999, -

4210, -4910, 4990, en de GN-posten 8426 (exclusief GN-code 
8426-9110) en 8428 (exclusief GN-code 8428-3100). 

kg 199601 199612 

849905 GN-subposten 8415-10, -20, -81, -82, en -83, 8418-61 en -69, en 
8419-50 en -60. 

kg 199601 

849906 GN-subposten 8415-90, 8418-91 en -99, en 8419-90. kg 199601 200612 
849907 Goederen van GN-code 8414 5910; toestellen voor het filtreren of 

zuiveren van gassen (m.u.v. luchtfilters voor motoren). 
kg 199601 199612 

849908 GN-codes 8405-1000 en 8419-4000 en -8930. kg 199601 
849909 GN-codes 8405-9000 en 8419-8910. kg 199601 
849910 GN-subposten 8420-10, 8424-10 en -20, GN-codes 8424-3010 en -

3090, en GN-subpost 8424-89. 
kg 199601 200612 

849911 GN-subposten 8420-91 en -99, 8422-90, 8423-90, 8424-90 en 
8476-90. 

kg 199601 200612 

849912 GN-codes 8432-8000, 8433-6090, 8434-1000, 8436-1090, -2100, -
2900 en 8099. 

kg 199601 199812 

849913 GN-subposten 8432-90, 8433-90, 8436-91 en -99. kg 199601 
849914 GN-codes 8464-2005, -2019 en -2080, en de GN-subposten 9464-

90 en 8479-30. 
kg 199601 199612 

849915 Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), 
(m.i.v. gietmachines), voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen; 
walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor. 

kg 199601 

849916 GN-code 8429-5110, en de GN-subposten 8430-31, -39, -41, -49, -
50 en -69, en 8431-42 en 8479-10. 

kg 199601 199612 
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849917 Machines en toestellen voor zuivelbedrijven (m.u.v. melkmachines); 
persen, molens e.d. machines en toestellen, voor het bereiden van 
wijn, appeldrank, vruchtensap of dergelijke dranken. 

kg 199601 

849918 Delen van melkmachines en machines en toestellen voor 
zuivelbedrijven; delen van persen, molens e.d. machines en 
toestellen, voor het bereiden van wijn, appeldrank, vruchtensap of 
dergelijke dranken. 

kg 199601 

849919 GN-subpost 8437-80, GN-post 8438, en GN-subpost 8479-20. kg 199601 
849920 GN-codes 8437-9000 en 8438-9000. kg 199601 
849921 Industriële, niet elektrische bakkersovens; droogtoestellen voor 

landbouwproducten; toestellen voor bereiding van warme dranken 
of het koken, bakken of opwarmen van spijzen. 

kg 199601 

849922 GN-subposten 8445-20, 8448-11 en -19, 8449-90, 8451-10, -29, -
40, -50 en -80, en 8453-10, -20 en -80. 

kg 199601 199612 

849923 GN-post 8448 (exclusief GN-codes 8448-1100 en 1900), 8450-90, 
8451-90, 8452-40 en -90, en 8453-90. 

kg 199601 200612 

849924 Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van 
cellulosehoudende vezelstoffen of het vervaardigen, afwerken of 
bewerken van papier(stof) of karton (m.i.v. snijmachines). 

kg 199601 

849925 Delen van machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp 
van cellulosehoudende vezelstoffen of het vervaardigen, afwerken 
of bewerken van papier(stof) of karton (m.i.v. snijmachines). 

kg 199601 

849926 GN-subposten 8440-10, 8442-40 en 8443-60. kg 199601 200612 
849927 GN-subposten 8440-90, 8442-40 en 8443-90. kg 199601 200612 
849928 GN-subposten 8401-20, 8475-10, -21 en -29, en 8479-50, -60, -81, 

-82 en -89. 
kg 199601 200612 

849929 GN-subposten 8475-90, 8477-90 en 8479-90. kg 199601 200612 
849930 Koel-vrieskastcombinaties met afzonderlijke 

buitendeuren,vrieskisten, capaciteit <= 800 l, vrieskasten, capaciteit 
<= 900 l,voor de burgerluchtvaart; droogmachines, capaciteit <= 10 
kg droog wasgoed. 

kg 199601 200512 

849931 GN-kodes 8426-1100 t/m 4900, -9190 t/m -9990, 8428-1010 t/m -
2099, -3200 t/m -9098. 

kg 199701 200612 

849932 Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, m.u.v. 
luchtfilters voor motoren. 

kg 199701 

849933 GN-kodes 8464-2019, -2080 en -9090, en 8479-3010 en -3090. kg 199701 199712 
849934 GN-kodes 8430-3100 t/m -5000 en -6900, 8431-4200, en 8479-

1000. 
kg 199701 

849935 GN-kodes 8448-1100 en -1900, GN-post 8449, GN-kodes 8451-
1000, -2900, -4000 t/m -8080, 8453-1000, -2000 en -8000. 

kg 199701 

849936 GN-kodes 8464-2019, -2095 en -9080, 8479-3010 en -3090. kg 199801 200912 
849937 Producten van de GS-subposten 8432 80, 8433 60, 8434 10, 8436 

10 t/m -29, en de GN-code 8436 8099. 
kg 199901 200812 

849938 Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van 
boeken, naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder 
begrepen; machines, toestellen en uitrustingsstukken voor het 
prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander 
materiaal voor het drukken (m.u.v. gereedschapswerktuigen 
bedoeld bij de posten 8456 t/m 8465 en gietzetmachines). 

kg 200701 

849939 Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische 
lampen of buizen of van flitslampen met een omhulling van glas; 
machines voor het vervaardigen of warm bewerken van glas of 
glaswerk; industriële robots n.e.g.; toestellen voor het verfrissen 
van lucht d.m.v. verdamping; machines en toestellen voor de 
behandeling van metaal, incl. wikkelmachines voor het 

kg 200701 
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vervaardigen van elektrische spoelen n.e.g.; machines en toestellen 
voor het mengen, kneden, breken, malen, ziften, homogeniseren, 
emulgeren of roeren n.e.g.; wandelende hydraulische mijnstutten; 
centrale smeertoestellen, machines en toestellen voor het 
emailleren en decoreren van keramische producten; machines en 
toestellen n.e.g. 

849940 Delen van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat 
in besloten ruimten; meubelen ingericht om van een koeltechnische 
inrichting te worden voorzien; verdampers en condensors voor 
koelmachines; delen van koelkasten, vrieskasten e.a. machines 
voor de koeltechniek en van waterpompen; delen van sterilisatoren 
voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik; delen van 
toestellen, apparaten en inrichtingen voor de behandeling van 
stoffen volgens werkwijze waarbij temperatuurverandering nodig is.

kg 200701 

849941 Kalanders en walsmachines van de soort gebruikt in de 
textielindustrie, de papierindustrie, de rubber- en kunststofindustrie; 
overige kalanders en walsmachines; blusapparaten, ook indien 
gevuld; spuitpistolen; zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen 
e.d. straaltoestellen; mechanische toestellen, ook indien voor 
handkracht, voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van 
vloeistoffen of van poeder. 

kg 200701 

849942 Cilinders voor kalanders of voor walsmachines, m.u.v. die voor 
kalanders en walsmachines voor metalen of voor glas; delen van 
kalanders en walsmachines, m.u.v. die voor kalanders en 
walsmachines voor metalen of voor glas en m.u.v. cilinders; delen 
van machines voor het afwassen van vaatwerk; delen van 
machines en toestellen voor het reinigen of drogen van flessen e.a. 
bergingsmiddelen; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; 
delen van weegtoestellen en weeginrichtingen; delen van 
blusapparaten, spuitpistolen, zandstraaltoestellen of dergelijke 
straaltoestellen; delen van verkoopautomaten, incl. 
geldwisselapparaten. 

kg 200701 

849943 Delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij posten 8445 en 
8447 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor; delen van 
machines voor wasgoed n.e.g.; delen van machines en toestellen 
voor het wassen, reinigen, wringen etc. van garens, weefsels of van 
textielwaren; meubelen, onderstellen en kappen voor 
naaimachines, incl. delen; delen van machines en toestellen voor 
het bereiden of bewerken van huiden, vellen of leder of voor het 
vervaardigen of herstellen van schoeisel of andere lederwaren 
n.e.g. 

kg 200701 

849944 Delen van machines en toestellen voor het innaaien of voor het 
inbinden van boeken; delen van machines, toestellen en 
uitrustingsstukken voor het lettergieten of letterzetten. 

kg 200701 

849945 Delen van machines en toestellen voor het bewerken van rubber of 
van kunststof of voor de vervaardiging van producten bij deze 
stoffen, bedoeld bij onderverdelingen 84771090 t/m 84778099; 
delen van machines en mechanische toestellen met een eigen 
functie; delen van machines voor het samenstellen van elektrische 
of elektronische lampen of buizen of van flitslampen. 

kg 200701 

849946 Dirkkranen, hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen, 
hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan; andere 
hef-, hijs- laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere 
machines en toestellen voor het hanteren van goederen 
(bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen). 

kg 200701 

849947 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw 
(m.u.v. ploegen, eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel-, 

kg 200901 
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wied-, zaai-, plant- en pootmachines en machines voor verspreiden 
van meststoffen); machines voor het reinigen of sorteren van 
eieren, vruchten of andere landbouwproducten (m.u.v. die van GS-
post 8437); machines voor bereiding van veevoer; machines en 
toestellen voor de landbouw, tuinbouw, pluimveeteelt (m.i.v. 
broedmachines en kunstmoeders of de bijenteelt; kiemkasten met 
mechanische of met thermische uitrusting. 

849948 Roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en 
andere ovens voor thermische behandeling van ertsen of van 
metalen; niet-elektrische industriële ovens en niet-elektrische ovens 
voor laboratoria; automatische stookinrichtingen alsmede daarvoor 
bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, 
mechanische toestellen voor het verwijderen van as e.d. 
inrichtingen; branders voor het stoken van vuurhaarden met 
verpoederde vaste brandstof of met gas. 

kg 200901 

849949 Slijp- en polijstmachines m.u.v. die voor het bewerken van schijven 
van halfgeleidermateriaal, glazen voor optische doeleinden en 
keramische producten; gereedschapswerktuigen voor het bewerken 
van steen, glas en dergelijke (m.u.v. zaagmachines); persen voor 
vervaardiging van spaan- en vezelplaat van hout (achtige stoffen), 
e.a. machines en toestellen voor behandeling van hout of kurk. 

kg 201001 

849981 Zuigermotoren met vonkontsteking (m.i.v. wankelmotoren) of met 
zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren), niet voor de 
luchtvaart en niet voor voertuigen voor vervoer over land. 

stuks 199601 

849982 GN-codes 8425-1190, -1991, -3191, -3991, -4100 en -4290, 8426-
9110, en GN-post 8427. 

stuks 199601 199612 

849983 GN-codes 8422-1900, en 8424-3001, -3005 en 3009, en GN-
subposten 8476-21, -29, -81 en -89. 

stuks 199601 

849984 GN-subposten 8432-10, -21, -29, -30 en -40, en 8433-11, -19, -20, -
30, -40, -51, -52, -53 en 59, en de GN-codes 8433-6010, 8436-
1010, -8010 en 8091, en 8437-100. 

stuks 199601 199812 

849985 GN-subpost 8464-10, GN-code 8464-2011, en GN-post 8465. stuks 199601 199612 
849986 GN-posten 8456, 8457, 8458 en 8459. stuks 199601 200612 
849987 GN-posten 8460 en 8461. stuks 199601 
849988 GN-posten 8462 en 8463. stuks 199601 200612 
849989 GN-post 8429 (exclusief GN-code 8429-5110), en de GN-

subposten 8430-10, -20, -61 en -62. 
stuks 199601 199612 

849990 GN-posten 8444, 8445 (exclusief GN-code 8445-2000), 8446 en 
8447, en de GN-subposten 8450-20, 8451-30, en 8452-21 en -29. 

stuks 199601 199612 

849991 GN-subposten 8442-10 en -20, en 8443-11, -19, -21, -29, -30, -40 
en -59. 

stuks 199601 200612 

849992 GN-posten 8469 en 8470, en de GN-subposten 8472-10, -20, -30, 
en GN-code 8472-9010. 

stuks 199601 199712 

849993 Zuigermotoren met vonkontsteking (m.i.v. wankelmotoren) of met 
zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren), voor voertuigen voor 
vervoer over land. 

stuks 199601 

849994 Turbinestraalmotoren, schroefturbines en straalmotoren. stuks 199601 
849995 GN-post 8425, GN-kode 8426-9110, GN-post 8427. stuks 199701 
849996 Ventilatoren met ingebouwde electromotor met een vermogen > 

125 W, voor de burgerluchtvaart. 
stuks 199701 200512 

849997 GN-kodes 8464-1010 t/m -2011, -9010 en GN-post 8465. stuks 199701 199712 
849998 GN-post 8429, GN-kodes 8430-1000, -2000, -6100 en -6200. stuks 199701 
849999 GN-posten 8444, 8445, 8446, 8447 en de GN-kodes 8450-2000, 

8451-30, 8452-2100 en -2900. 
stuks 199701 

850301 Delen voor electromotoren, elektrische generatoren, elektrische kg 199601 
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generatoraggregaten en roterende omvormers. 
850401 Statische omvormers (m.u.v. die voor de burgerluchtvaart, 

voedingseenheden voor computers, polykristalgelijkrichters en 
gelijkrichters voor het laden van accu's). 

kg 199601 199712 

850402 Delen voor elektrische transformatoren, statische omvormers (bv. 
gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen. 

kg 199601 

850403 GN-kodes 8504-4094 t/m -4099, -5030 en -5080. kg 199801 200512 
850404 Statische omvormers, (m.u.v. die voor telecommunicatie en voor 

computers, polykristalgelijkrichters en gelijkrichters voor het laden 
van accu’s); andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen. 

kg 200601 

850481 Ballasten voor ontladiongslampen of -buizen, transformatoren, 
statische omvormers voor de burgerluchtvaart, voedingseenheden 
voor computers, polykristalgelijkrichters en gelijkrichters voor het 
laden van accu's. 

stuks 199601 199712 

850482 GN-kodes 8504-1010 t/m -4093 en -5010. stuks 199801 200512 
850483 Ballasten voor ontladingslampen of -buizen, transformatoren. stuks 200601 
850781 Loodaccu's (m.u.v. die voor het starten van zuigermotoren en die 

voor de burgerluchtvaart); nikkel-cadmiumaccu's, niet gasdicht en 
niet voor de bugerluchtvaart. 

aantal cellen 199601 200512 

850782 Loodaccu's (m.u.v. die voor het starten van zuigermotoren); nikkel-
cadmiumaccu's, niet gasdicht. 

aantal cellen 200601 

850801 Elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde 
elektromotor, voor het bewerken van textielstoffen. 

kg 199601 200112 

850802 Delen voor elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde 
elektromotor. 

kg 199601 200112 

850881 Elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde 
elektromotor (m.u.v. dat voor het bewerken van textielstoffen). 

stuks 199601 200112 

851301 Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energiebron 
te werken (bv. met elementen of batterijen, met accumulatoren of 
met ingebouwde dynamo), m.u.v. die van post 8512. 

kg 199601 

851401 GN-post 8514(exclusief GN-subpost 8514-90). kg 199601 200612 
851402 GN-subpost 8514-90. kg 199601 200612 
851403 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor 

laboratoriumgebruik, ovens werkend met inductieve of met 
diëlektrische verwarming daaronder begrepen; andere toestellen 
voor industrieel of laboratoriumgebruik voor de behandeling van 
stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming. 

kg 200701 

851501 Elektrische machines, apparaten en toestellen; voor het solderen, 
weerstandlassen van metalen of werkend met lichtboog of 
plasmastraal voor het lassen van metalen. 

kg 199601 

851502 GN-subpost 8515-90. kg 199601 200612 
851503 Delen van machines, apparaten en toestellen voor het solderen, 

lassen of warm verspuiten van metaal, van cermets of van 
gesinterde hardmetalen.  

kg 200701 

851581 GN-subpost 8515-80. stuks 199601 200612 
851582 Elektrische machines, apparaten en toestellen voor het lassen van 

metalen, het warm verspuiten van metaal, van cermets, voor het 
weerstandlassen van kunststof, voor het lassen van 
thermoplastische stoffen; delen en onderdelen. 

stuks 200701 

851681 Electrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik: 
microgolfovens, ovens, fornuizen, komforen, kookplaten, 
grilleerapparaten, koffie- en theezetapparaten, broodroosters, 
bordenwarmers, frituurpannen e.d. 

stuks 199601 

851701 GN-code 8517-1990, en GN-subposten 8517-22,-30, -50 en -80. kg 199601 200612 
851702 GN-subpost 8517-90. kg 199601 200612 
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851703 Delen van telefoontoestellen, toestellen voor cellulaire netwerken of 
voor andere draadloze netwerken en andere toestellen voor het 
zenden of ontvangen van spraak, beelden of andere gegevens 
n.e.g. (m.u.v. antennes en antennereflectoren van alle soorten). 

kg 200701 

851704 Telefoontoestellen (m.u.v. die met draagbare draadloze hoorn en 
die voor cellulaire of voor andere draadloze netwerken); toestellen 
voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van 
spraak, beelden of andere gegevens, schakelapparaten en 
toestellen voor het routen daaronder begrepen; parlofoons; 
toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, beelden of 
andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de 
overdracht in een kabelnetwerk of draadloos netwerk. 

kg 200701 

851781 Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn; 
videofoontoestellen; telekopieertoestellen. 

stuks 199601 200612 

851782 Basisstations voor het zenden of ontvangen van spraak, beelden of 
andere gegevens; videofoontoestellen; draagbare 
ontvangtoestellen voor het oproepen van of voor berichtgeving aan 
personen; ontvangtoestellen voor radiotelegrafie of radiotelefonie. 

stuks 200701 

851783 Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn. stuks 200701 
851801 GN-codes 8518-1010, -1090, -2110, -2210, -2910, -3010, -3090, -

4010, -4030 en -5010. 
kg 199601 200512 

851802 Microfoons en statieven daarvoor; hoofdtelefoons en oortelefoons; 
elektrische audiofrequentversterkers, voor telefonie of 
meetdoeleinden. 

kg 200601 

851881 Luidsprekers en elektrische geluidsversterkers, niet voor de 
burgerluchtvaart; elektrische audiofrequentversterkers, niet voor de 
burgerluchtvaart, telefonie of meetdoeleinden. 

stuks 199601 200512 

851882 Luidsprekers; elektrische audiofrequentversterkers, niet voor 
telefonie of meetdoeleinden; elektrische geluidsversterkers. 

stuks 200601 

852301 Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of dergelijke 
doeleinden, doch waarop niet is opgenomen, (m.u.v. de goederen 
van hoofdstuk 37). 

kg 199601 200012 

852302 Dragers (m.u.v. magneetbanden, -schijven of -kaarten), 
geprepareerd voor het opnemen van geluid e.d. doeleinden, 
waarop niet is opgenomen (m.u.v. goederen van hoofdstuk 37). 

kg 200101 200512 

852303 Dragers (m.u.v. magneetbanden, -schijven of -kaarten), 
geprepareerd voor het opnemen van geluid e.d. doeleinden, 
waarop niet is opgenomen (m.u.v. goederen van hoofdstuk 37). 

kg 200601 200612 

852304 Magnetische dragers voor het opnemen van geluid of voor 
dergelijke doeleinden (m.u.v. kaarten voorzien van een 
magnetische strip, magneetbanden, magneetschijven en goederen 
bedoeld bij hoofdstuk 37); optische dragers, waarop niet is 
opgenomen, voor het opnemen van geluid of voor dergelijke 
doeleinden; dragers voor het weergeven van opnamen, waarop is 
opgenomen; dragers, waarop is opgenomen, 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 d.m.v. een 
automatische gegevensverwerkende machine. 

kg 200701 

852381 Magneetbanden, -schijven of -kaarten, geprepareerd voor het 
opnemen van geluid e.d. doeleinden, waarop niet is opgenomen. 

stuks 200101 200512 

852382 Magneetbanden, -schijven of -kaarten, geprepareerd voor het 
opnemen van geluid e.d. doeleinden, waarop niet is opgenomen. 

stuks 200601 200612 

852383 Kaarten voorzien van een magnetische strip, voor het opnemen van 
geluid e.d.; magneetbanden en magneetschijven waarop al of niet 
is opgenomen, voor het opnemen van geluid of weergeven van 
opnamen, voor het weergeven van vormen van instructies etc. en 

stuks 200701 
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voor het weergeven van geluids- of beeldopnamen; optische platen 
voor afleessysteem d.m.v. een laserstraal, waarop al of niet is 
opgenomen, voor het weergeven van opnamen en geluid; DVD's; 
optische dragers voor het weergeven van opnamen, geluids- of 
beeldopnamen, vormen van instructies, waarop is opgenomen; niet-
vluchtige gegevens op basis van halfgeleiders, voor het opnemen 
van gegevens van een externe bron; dragers op basis van 
halfgeleiders waarop al of niet is opgenomen, voor het opnemen 
van geluid, het weergeven van opnamen, het vormen van 
instructies en het weergeven van geluids- of beeldopnamen. 

852401 Grammofoonplaten; platen voor afleessystemen d.m.v. een 
laserstraal. 

kg 199601 199912 

852402 Magneetbanden waarop is opgenomen, voor geluid of beeld, 
breedte <= 4 mm. 

kg 199601 200012 

852403 Magneetbanden e.a. informatiedragers (niet voor geluid en beeld), 
met gegevens of instructies, voor computers. 

kg 199601 199912 

852404 Informatiedragers (m.u.v. grammofoonplaten en platen voor 
afleessystemen d.m. v. een laserstraal), waarop is opgenomen: 
magneetbanden, breedte > 6,5 mm (niet met gegevens en 
instructies voor computers) en magneetkaarten. 

kg 199601 199912 

852405 Grammofoonplaten, waarop is opgenomen: platen voor 
afleessystemen, voor het opnemen van geluid of dergelijke 
doeleinden, d.m.v. een laserstraal, waarop is opgenomen; 
magneetbanden voor geluids- of beeldopnamen waarop is 
opgenomen, breedte >4 en =<6,5 mm. 

kg 200001 200012 

852406 Magneetbanden voor geluids- of beeldopnamen, waarop is 
opgenomen, breedte > 6,5 mm; kaarten voorzien van een 
magnetische strip, waarop is opgenomen; dragers voor het 
opnemen voor geluid of andere doeleinden, waarop is opgenomen, 
voor geluids- of beeldopnamen, m.u.v. grammofoonplaten, platen 
voor afleessystemen d.m.v. een laserstraal, magneetbanden, 
kaarten voorzien van een magnetische strip. 

kg 200001 200012 

852407 Magneetbanden, waarop is opgenomen, voor het weergeven van 
opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen; dragers voor het 
opnemen voor geluid of andere doeleinden, waarop is opgenomen, 
andere dan voor geluids- of beeldopnamen, m.u.v. 
grammofoonplaten, platen voor afleessystemen d.m.v. een 
laserstraal, magneetbanden, kaarten voorzien van een 
magnetische strip. 

kg 200001 200012 

852408 Informatiedragers (m.u.v. grammofoonplaten en platen voor 
afleessystemen d.m.v. een laserstraal, magneetbanden en -
kaarten), waarop is opgenomen, voor het weergeven van 
gegevens, geluid, beeld e.d. 

kg 200101 200612 

852409 Informatiedragers (m.u.v. grammofoonplaten en platen voor 
afleessystemen d.m.v. een laserstraal, magneetbanden en -
kaarten), waarop is opgenomen, voor het weergeven van opnamen 
(niet voor geluid en beeld). 

kg 200101 200612 

852481 Magneetbanden, waarop is opgenomen, voor geluids- of 
beeldopnamen, breedte <= 4 mm. 

stuks 200101 200612 

852482 Grammofoonplaten; platen voor afleessystemen d.m.v. een 
laserstraal; magneetbanden, waarop is opgenomen, voor geluids- 
of beeldopnamen, breedte > 4 mm maar <= 6,5 mm. 

stuks 200101 200612 

852483 Magneetbanden, voor geluids- of beeldopnamen, waarop  is 
opgenomen, breedte > 6,5 mm ; magneetkaarten. 

stuks 200101 200612 

852484 Magneetbanden, waarop is opgenomen, voor het weergeven van 
opnamen (niet voor geluid of beeld ). 

stuks 200101 200612 

852581 Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of stuks 199601 200612 
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televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor 
het opnemen of het weergeven van geluid. 

852582 Televisiecamera's. stuks 199601 200612 
852583 Videocamera's voor stilstaand beeld (zgn. still image 

videocamera's) of enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van 
het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid. 

stuks 199601 200612 

852584 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, met of zonder 
ingebouwd ontvangtoestel; televisiecamera's; digitale fototoestellen; 
videocamera-opnametoestellen, voorzien van een 
opnamemogelijkheid van televisieprogramma's en van het door de 
televisiecamera geregistreerd beeld en geluid. 

stuks 200701 

852585 Telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 
draadloze netwerken. 

stuks 200701 

852601 Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor 
radioafstandsbediening (m.u.v. radionavigatie-ontvangtoestellen 
voor de burgerluchtvaart). 

kg 199601 200512 

852602 Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor 
radioafstandsbediening (m.u.v. radionavigatie-ontvangtoestellen). 

kg 200601 

852681 Radionavigatie-ontvangtoestellen voor de burgerluchtvaart. stuks 199601 200512 
852682 Radionavigatie-ontvangtoestellen. stuks 200601 
852781 Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien gecombineerd 

met ontvangstmogelijkheden voor radiotelefonie of radiotelegrafie, 
ook indien gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het 
weergeven van geluid of met een uurwerk. 

stuks 199601 

852782 Ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie of radio-
omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel 
voor het opnemen of het weergeven van geluid. 

stuks 199601 200612 

852881 Televisieontvangtoestellen, ook indien met ingebouwd 
ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of 
het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en 
videoprojectietoestellen. 

stuks 199601 200612 

852882 Televisieontvangtoestellen, ook indien met ingebouwd 
ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of 
het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en 
videoprojectietoestellen; monitors, al of niet werkend met een 
kathodestraalbuis en projectietoestellen, van de soort die uitsluitend 
of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatische 
gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471. 

stuks 200701 

852901 Antennes en antennereflectoren van alle soorten en delen hiervan; 
delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 
8525 t/m 8528. 

kg 200701 

853201 Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar). kg 199601 
853202 Delen voor elektrische condensatoren (vast, regelbaar of 

instelbaar). 
kg 199601 

853301 Elektrische weerstanden (m.i.v. reostaten en potentiometers), 
(m.u.v. verwarmingsweerstanden). 

kg 199601 

853801 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of 
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen van post 8535, 8536 
of 8537. 

kg 199601 200612 

853802 Elektronische assemblages voor aansluittoestellen voor het meten 
of verifiëren van elektrische grootheden; elektronische 
assemblages voor toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, 
omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen 
tegen elektrische stroom; delen en onderdelen hiervan; borden, 
panelen, kasten e.d. artikelen bedoeld bij post 8537. 

kg 200701 
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853901 Delen voor elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische 
gasontladingslampen en -buizen, (m.i.v. "sealed beam"-lampen en 
lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen) en 
booglampen. 

kg 199601 

853981 Elektrische gasontladingslampen en -buizen, (m.u.v. "sealed 
beam"-lampen en lampen en buizen voor ultraviolette of voor 
infrarode stralen). 

stuks 199601 

853982 Elektrische gloeilampen en -buizen (m.i.v. "sealed beam"-lampen 
en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen); 
booglampen. 

stuks 199601 

854081 Elektronenbuizen met verhitte kathode, koude kathode of 
fotokathode (bv. luchtledige of met damp of gas gevulde buizen, 
kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor 
televisiecamera's), (m.u.v. die van post 8539). 

stuks 199601 

854101 Dioden, transistors e.d. halfgeleiderelementen; lichtgevoelige 
halfgeleiderelementen (m.i.v. fotovoltaïsche cellen, ook indien 
samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden; 
gemonteerde piëzo-elektrische kristallen. 

kg 199601 

854201 Goederen van de GN-codes: 8542-1200 t/m -1305, -1353, -1370 
t/m -1905, -1949, -1971 t/m -5000. 

kg 199601 199812 

854202 Producten van de GN-codes 8542 1200, -1301, -1305, -1354, -
1370, -1380, -GS-subpost 8542 14, de GN-codes 8542 1901, -
1905, -1971, -1985, -GS-subposten 8542 30, -40 en -50. 

kg 199901 200112 

854203 Z.g.n. intelligente kaarten; bepaalde digitale, monolithische 
geïntegreerde schakelingen; microperipherals; versterkers, 
spanning- en stroomregelaars; besturings- en controle-eenheden; 
koppeleenheden e.d elektronische schakelingen; hybride 
geïntegreerde schakelingen; elektronische microassemblages. 

kg 200201 200612 

854204 Elektronisch geïntegreerde schakelingen, zoals processors en 
controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, 
logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, 
synchronisatieschakelingen of andere schakelingen in de vorm van 
geïntegreerde multichipschakelingen. 

kg 200701 

854205 Elektronisch geïntegreerde schakelingen, zoals processors en 
controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, 
logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, 
synchronisatieschakelingen of andere schakelingen . 

kg 200701 

854206 Elektronisch geïntegreerde schakelingen, als geheugens, in de 
vorm van geïntegreerde multichipschakelingen, bestaande uit twee 
of meer onderling verbonden monolithische geïntegreerde 
schakelingen zoals genoemd in aantekening 8(B3) op hoofdstuk 85.

kg 200701 

854207 Geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel D-
RAMs en modules; elektronische geïntegreerde schakelingen, te 
weten versterkers. 

kg 200701 

854208 Elektronisch geïntegreerde schakelingen in de vorm van 
geïntegreerde multichipschakelingen, bestaande uit twee of meer 
onderling verbonden monolithische geïntegreerde schakelingen 
zoals genoemd in aantekening 8(B3) op hoofdstuk 85 (m.u.v. 
processors, controllers, geheugens en versterkers). 

kg 200701 

854209 Elektronische geïntegreerde schakelingen (m.u.v. die in de vorm 
van geïntegreerde multichipschakelingen, processors, controllers, 
geheugens en versterkers) . 

kg 200701 

854281 Goederen van de GN-codes: 8542-1311 t/m -1361, -1355 t/m 1369, 
-1915 t/m 1941, -1955 t/m -1968. 

stuks 199601 199812 

854282 Producten van de GN-codes 8542 1311 t/m 1349, -1355, -1360, -
1940 t/m -1966. 

stuks 199901 200112 

854283 Overige elektronische geïntegreerde schakelingen. stuks 200201 200612 
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854284 Elektronisch geïntegreerde schakelingen, als dynamisch of statisch 
willekeurig toegankelijk geheugens of als programmeerbare 
geheugens . 

stuks 200701 

854401 GN-post 8544 (exclusief GN-subpost 8544-30). kg 199601 
854402 Bougiekabelsets e.a. kabelbundels(kabelbomen) voor 

vervoermiddelen. 
kg 199601 

854601 Isolatoren voor elektriciteit, van glas. kg 199601 
854701 Isolerende werkstukken, van kunststof. kg 199601 
854881 Gebruikte elektrische accu's. aantal cellen 199601 
859901 Isolatoren voor elektriciteit en isolerende werkstukken, van 

keramische stoffen. 
kg 199601 

859902 GN-subposten 8509-80 en 8510-20, -30 en -32. kg 199601 199612 
859903 GN-subposten 8509-90, en 8510-90, en 8516-80 en -90. kg 199601 200612 
859904 GN-posten 8535, 8536 en 8537. kg 199601 200612 
859905 Delen voor elektrische elementen en batterijen; delen voor accu's 

(niet voor de burgerluchtvaart). 
kg 199601 200512 

859906 GN-posten 8511 en 8512. kg 199601 
859907 Isolatoren voor elektriciteit (niet van glas of keramische stoffen); 

isolerende werkstukken (niet van keramische stoffen of kunststof); 
isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, 
inwendig geïsoleerd. 

kg 199601 

859908 GS-post 8505, GS-subposten 8530 10 en -80, GS-code 8531 10, 
GS-subposten 8531 20 en -80, 8543 11, -19, -20, -30 , -40 en -81 
en de GN-codes 8543 8910, -8915, -8920, -8965, -8973, -8975, -
8979 en 8995. 

kg 199601 200512 

859909 GN-code 8507 9010, GS-subposten 8530 90, 8531 90, 8543 90, 
GS-post 8545, GN-codes 8548- 1091, -1099, -9010 en -9090. 

kg 199601 200512 

859910 Delen voor elektrische weerstanden, m.i.v. reostaten en 
potentiometers, (m.u.v. verwarmingsweerstanden); gedrukte 
schakelingen. 

kg 199601 

859911 GN-subposten 8540-91 en -99, 8541-90 en 8542-90. kg 199601 
859912 GN-subpost 8518-90, en de GN-posten 8522 en 8529. kg 199601 200612 
859913 GN-kodes 8509-8000 en 8516-3200. kg 199701 200612 
859914 GN-kode 8507-9020,-9030,-9090 ; 85309000, 85319020, -9080, 

GS-subpost 8543-90, GS-post 8545, GN-codes 8548-1091, -1099, -
9010 en --9090. 

kg 200601 200612 

859915 GN-post 8505, GN-subposten 8530-10 en -80, GN-code 8531-
1095, GN-subposten 8531-20 en -80, 8543-11, -19, -20, -30 , -40 
en -81 en de GN-codes 8543-8915, -8920, -8965, -8973, -8975, -
8979 en -8997. 

kg 200601 200612 

859916 Toestellen voor het in-, uit-, omschakelen, aansluiten of verdelen 
van of het beveiligen tegen elektrische stroom, (m.i.v. borden, 
panelen, kasten e.d., voorzien van deze toestellen of die van 
hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, m.u.v. 
de schakelapparaten van GS-post 8517). 

kg 200701 

859917 Tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor; 
andere elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik 
met ingebouwde elektromotor; elektrothermische toestellen voor 
haarbehandeling (m.u.v. haardroogtoestellen); delen voor 
elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met 
ingebouwde elektromotor; delen voor scheerapparaten; delen van 
stofzuigers, daaronder begrepen van stofzuigers voor het opzuigen 
van droge stoffen en vloeistoffen. 

kg 200701 

859918 Delen voor: -accu's; elektrische signaaltoestellen (m.u.v. die voor kg 200701 
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de overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en 
bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, verkeers- en 
waterwegen, parkeerterreinen, havens of vliegvelden (m.u.v. die 
van GS-post 8608); -elektrische toestellen voor hoorbare of 
zichtbare signalen;  -elektrische machines, apparaten en toestellen 
met een eigen functie niet elders genoemd onder andere GS-
posten van hoofdstuk 85  -koolelektroden, koolborstels, koolspitsen 
voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere 
artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met 
metaal, voor elektrisch gebruik;  -resten en afval, van elektrische 
elementen, batterijen en accu’s;  -elektrische delen van machines, 
apparaten of toestellen niet elders genoemd onder andere posten 
van hoofdstuk 85. 

859919 Elektromagneten; -permanente magneten en artikelen bestemd om 
na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt;  -
(elektro)magnetische opspanplaten en werkstukhouders; 
elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; 
lastmagneten;  -elektrische signaaltoestellen (m.u.v. die voor de 
overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en 
bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, verkeers- en 
waterwegen, parkeerterreinen, havens of vliegvelden (m.u.v. die 
van GS-post 8608);  -elektrische toestellen voor hoorbare of 
zichtbare signalen, m.u.v. die van de GS-posten 8512 en 8530);  -
elektrische machines, apparaten en toestellen met een eigen 
functie, niet elders genoemd onder andere GS-posten van 
hoofdstuk 85 (m.u.v. zonnebanken, zonnehemels e.d. 
bruiningsapparatuur)   
-permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering 
als permanente magneten te worden gebruikt; 
-(elektro)magnetische opspanplaten en werkstukhouders; 
elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; 
lastmagneten. 

kg 200701 

859920 Elektrische verwarmingselementen; delen van elektrische 
heetwatertoestellen, toestellen voor verwarming van woonruimten, 
toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen, 
elektrotechnische toestellen voor huishoudelijk gebruik. 

kg 200701 

859921 Antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie; 
telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en 
voor motorvoertuigen; antennes en antennereflectoren van alle 
soorten en delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd 
zijn om te worden gebruikt samen met deze artikelen; delen van 
microfoons, luidsprekers, hoofd- en oortelefoons, elektrische 
audiofrequentversterkers en van elektrische geluidsversterkers 
n.e.g.; weergavekoppen voor platenspelers; naalden, alsmede 
diamanten etc. voor toestellen voor het weergeven van geluid; 
elektronische assemblages voor toestellen voor het opnemen of 
weergeven van geluid of voor video-opname en videoweergave-
apparaten; delen en toebehoren. 

kg 200701 

859922 Elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (m.u.v. 
haardroogtoestellen). 

kg 200701 

859981 GN-subposten 8509-10, -20, -30 en -40, en 8510-10, en 8516-10, -
21, -29, -31, -33 en -40. 

stuks 199601 199612 

859982 Elektromotoren en elektrische generatoren; elektrische 
generatoraggregaten en roterende omvormers. 

stuks 199601 

859983 Elektrische elementen en batterijen; accu's, m.u.v. lood- en nikkel-
cadmiumaccu's, m.i.v. loodaccu's voor het starten van 
zuigermotoren of voor de burgerluchtvaart; nikkel-cadmiumaccu's, 

stuks 199601 200512 
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gasdicht of voor de burgerluchtvaart. 
859984 Elektrische alarmtoestellen tegen diefstal of brand, niet voor de 

burgerluchtvaart; zonnebanken, zonnehemels e.d. 
bruiningsapparatuur; gebruikte elektrische elementen en gebruikte 
elektrische batterijen. 

stuks 199601 200512 

859985 GN-posten 8519, 8520 en 8521, en de GN-code 8525-4099. stuks 199601 200612 
859986 GN-kodes 8509-1010 en -1090, -2000, -3000, -4000, 8510-1000, -

2000 en -3000, 8516-1011 t/m -3190, -3300, 4010 en -4090. 
stuks 199701 200612 

859987 Elektrische elementen en batterijen; accu's, m.u.v. lood- en nikkel-
cadmiumaccu's, m.i.v. loodaccu's voor het starten van 
zuigermotoren of voor de burgerluchtvaart; nikkel-cadmiumaccu's, 
gasdicht. 

stuks 200601 

859988 Elektrische alarmtoestellen tegen diefstal of brand; zonnebanken, 
zonnehemels e.d. bruiningsapparatuur; gebruikte elektrische 
elementen en gebruikte elektrische batterijen. 

stuks 200601 

859989 Stofzuigers, daaronder begrepen stofzuigers voor het opzuigen van 
droge stoffen en vloeistoffen, met ingebouwde elektromotor, met 
een vermogen >1500W en een stofreservoir van >20l en dergelijke 
stofzuigers zonder ingebouwde elektromotor; apparaten voor het 
malen, mengen e.d. van voedings- en genotmiddelen; vruchten- en 
groentepersen; scheerapparaten, tondeuses en epilleerapparaten, 
met ingebouwde elektromotor; elektrische geisers en andere 
elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; 
elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor 
bodemverwarming e.d. gebruik; haardroogtoestellen; toestellen 
voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers. 

stuks 200701 

859990 Platenspelers; telefoonantwoordapparaten; dicteermachines; 
toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid; video-
opname en weergaveapparaten, ook indien met ingebouwde 
videotuner. 

stuks 200701 

860981 Containers e.d. laadkisten (m.i.v. tankcontainers), ingericht en 
uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel. 

stuks 199601 

869901 GN-posten 8602, 8607 en 8608. kg 199601 
869981 Rollend materieel voor spoor- en tramwegen (m.u.v. 

diesellocomotieven e.a. -railtractors; tenders). 
stuks 199601 

870181 Tractors (trekkers),m.u.v. tractors met rupsbanden, trekkers 
(wegtractors) voor opleggers en die voor bedrijfsterreinen. 

stuks 199601 

870182 Tractors met rupsbanden. stuks 199601 
870183 Trekkers (wegtractors) voor opleggers. stuks 199601 
870281 Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen (m.i.v. de 

bestuurder). 
stuks 199601 

870381 Nieuwe automobielen e.a. motorvoertuigen voor vervoer van 
minder dan 10 personen (m.i.v. motorvoertuigen van het type 
"station-wagon" of "break" en racewagens). 

stuks 199601 

870382 Gebruikte automobielen e.a. motorvoertuigen voor vervoer van 
minder dan 10 personen, m.i.v. "station-wagons" e.d., met explosie- 
of dieselmotor, (m.u.v. die voor vervoer over sneeuw, golfvelden 
e.d.). 

stuks 199601 

870481 Nieuwe automobielen voor goederenvervoer. stuks 199601 
870482 Gebruikte automobielen voor goederenvervoer, met explosie- of 

dieselmotor (m.u.v. dumpers voor gebruik in het terrein). 
stuks 199601 

870581 Automobielen voor bijzondere doeleinden (bv. takelwagens, 
automobielen met menginstallatie voor beton-, kraan-, brandweer-, 
veeg-, sproei-, werkplaats-, röntgenauto's). 

stuks 199601 

870681 Chassis met motor, voor motorvoertuigen van de posten 8701 t/m stuks 199601 
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8705. 
870781 Carrosserieën voor motorvoertuigen van de posten 8701 t/m 8705 

(m.i.v. cabines). 
stuks 199601 

870801 Delen en toebehoren van motorvoertuigen van de posten 8701 t/m 
8705 (m.u.v. veiligheidsgordels). 

kg 199601 200612 

870802 Veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan, bestemd 
voor industriële montage van motoculteurs bedoeld bij 
onderverdeling 870110 en van motorvoertuigen van de GS-posten 
8703 t/m 8705. 

kg 200701 

870881 Veiligheidsgordels. stuks 199601 200212 
870882 Veiligheidsgordels en airbags. stuks 200301 200612 
870883 Veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan, bestemd 

voor industriële montage van motoculteurs bedoeld bij 
onderverdeling 870110 en van motorvoertuigen van de GS-posten 
8703 t/m 8705. 

stuks 200701 

870884 Veiligheidsgordels, ter beveiliging van personen in motorvoertuigen. stuks 200701 
870901 Delen voor transportwagens met eigen beweegkracht, zonder 

hefsysteem, voor fabrieken, opslagplaatsen, haventerreinen of 
vliegvelden, voor het goederenvervoer over korte afstanden; 
trekkers voor het trekken van personenwagentjes. 

kg 199601 

870981 Transportwagens met eigen beweegkracht, zonder hefsysteem, 
voor fabrieken, opslagplaatsen, haventerreinen of vliegvelden, voor 
het goederenvervoer over korte afstanden; trekkers voor het 
trekken van personenwagentjes. 

stuks 199601 

871001 Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; 
delen daarvan. 

kg 199601 

871281 Rijwielen (m.i.v. bakfietsen) zonder motor. stuks 199601 
871381 Invalidenwagens, ook indien met motor of ander 

voortbewegingsmechanisme. 
stuks 199901 

871401 Delen en toebehoren van motorrijwielen (m.u.v. zadels). kg 199601 
871402 GN-codes 8714-9190, -9290, -9390, -9430, -9490, -9500, -9630, -

9690, -9950 en -9990. 
kg 199601 

871481 Pedalen van rijwielen, ook indien met hulpmotor. pa 199601 
871482 Frames en vorken, velgen, naven, sturen en bagagedragers, van 

rijwielen, ook indien met hulpmotor. 
stuks 199601 

871501 Delen van kinderwagens. kg 199601 
871581 Kinderwagens. stuks 199601 
871601 Aanhangwagens en opleggers (m.u.v. caravans en die voor 

goederenvervoer). 
kg 199601 

871602 Delen van aanhangwagen en opleggers en andere voertuigen 
zonder eigen beweegkracht. 

kg 199601 

871603 Voertuigen zonder eigen beweegkracht (m.u.v. aanhangwagens en 
opleggers). 

kg 199601 

871681 Aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, 
zelfladend of zelflossend. 

stuks 199601 

871682 Aanhangwagens en opleggers van het caravantype die als 
woonruimte worden gebruikt of om te kamperen. 

stuks 199601 

871683 Aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer (niet 
zelfladend en en zelflossend voor landbouwdoeleinden). 

stuks 199601 

879901 Invalidenwagens, ook indien met motor of ander 
voortbewegingsmechanisme; delen en toebehoren van 
invalidenwagens. 

kg 199601 199812 

879981 Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan 
zijspanwagens; zadels van motorrijwielen. 

stuks 199601 
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880101 Luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme (m.u.v. 
zweefvliegtuigen en zeilvliegers), luchtballons en luchtschepen, 
voor de burgerluchtvaart. 

kg 199601 200512 

880102 Luchtballons en luchtschepen, niet voor de burgerluchtvaart. kg 199601 200512 
880103 Luchtballons en luchtschepen. kg 200601 200612 
880181 Zweefvliegtuigen en zeilvliegers, voor de burgerluchtvaart. stuks 199601 200512 
880182 Zweefvliegtuigen en zeilvliegers, niet voor de burgerluchtvaart. stuks 199601 200512 
880183 Luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme (m.u.v. 

zweefvliegtuigen en zeilvliegers), niet voor de burgerluchtvaart. 
stuks 199601 200512 

880184 Zweefvliegtuigen en zeilvliegers. stuks 200601 200612 
880185 Luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme (m.u.v. 

zweefvliegtuigen en zeilvliegers). 
stuks 200601 

880281 Hefschroefvliegtuigen, gewicht <= 2000 kg, voor de 
burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880282 Hefschroefvliegtuigen, gewicht <= 2000 kg, niet voor de 
burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880283 Hefschroefvliegtuigen, gewicht > 2 000 kg, voor de 
burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880284 Hefschroefvliegtuigen, gewicht > 2 000 kg, niet voor de 
burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880285 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht <= 2000 kg, voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880286 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht <= 2000 kg, niet voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880287 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht > 2000 maar <= 15000 kg, voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880288 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht > 2000 maar <= 15000 kg, niet voor de 
burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880289 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht > 15 000 kg, voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880290 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht > 15 000 kg, niet voor de burgerluchtvaart. 

stuks 199601 200512 

880291 Ruimtevaartuigen (m.i.v. satellieten), draagraketten voor 
ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen. 

stuks 199601 

880292 Hefschroefvliegtuigen, gewicht <=2 000 kg. stuks 200601 
880293 Hefschroefvliegtuigen, gewicht >2 000 kg. stuks 200601 
880294 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 

leeggewicht <=2 000 kg. 
stuks 200601 

880295 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht >2 000 maar <=15 000 kg. 

stuks 200601 

880296 Vliegtuigen e.a. luchtvaartuigen (m.u.v. hefschroefvliegtuigen), 
leeggewicht >15 000 kg. 

stuks 200601 

880301 Delen van luchtballons en -schepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers 
e.a. luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme; 
(hefschroef)vliegtuigen, ruimtevaartuigen (m.i.v. satellieten), 
draagraketten en suborbitale voertuigen. 

kg 199601 

880401 Valschermen (m.i.v. bestuurbare valschermen en vliegschermen) 
en rotochutes; delen en toebehoren daarvan. 

kg 199601 

880501 Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen e.d. 
toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan. 

kg 199601 

890181 Passagiersschepen, rondvaartboten e.d. schepen, voor 
personenvervoer, veerboten van alle soorten (zeeschepen). 

GT 199601 

890182 Passagiersschepen, rondvaartboten e.d. schepen, voor 
personenvervoer, veerboten van alle soorten (geen zeeschepen). 

stuks 199601 
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890183 Tankschepen (zeeschepen). GT 199601 
890184 Tankschepen (geen zeeschepen). ct/liter 199601 
890185 Koelschepen (zeeschepen, geen tankschepen). GT 199601 
890186 Koelschepen (geen zeeschepen of tankschepen). ct/liter 199601 
890187 Schepen voor goederenvervoer of goederen- en personenvervoer 

(zeeschepen, geen veerboten). 
GT 199601 

890188 Schepen voor goederenvervoer of goederen- en personenvervoer, 
zonder mechanische voortbeweging, (geen zeeschepen of 
veerboten). 

ct/liter 199601 

890189 Schepen voor goederenvervoer of goederen- en personenvervoer, 
met mechanische voortbeweging, (geen zeeschepen of veerboten).

ct/liter 199601 

890281 Vissersvaartuigen, fabrieksschepen e.a. schepen voor het 
behandelen of conserveren van visserijproducten, inhoud > 250 
BRT (zeeschepen). 

GT 199601 199612 

890282 Vissersvaartuigen, fabrieksschepen e.a. schepen voor het 
behandelen of conserveren van visserijproducten, inhoud <= 250 
BRT (zeeschepen). 

stuks 199601 199612 

890283 Vissersvaartuigen, fabrieksschepen e.a. schepen voor het 
behandelen of conserveren van visserijproducten (geen 
zeeschepen). 

stuks 199601 

890284 Vissersvaartuigen, fabrieksschepen e.a. schepen voor het 
behandelen of conserveren van visserijproducten, brutotonnage > 
250 (zeeschepen). 

GT 199701 

890285 Vissersvaartuigen, fabrieksschepen e.a. schepen voor het 
behandelen of conserveren van visserijproducten, brutotonnage <= 
250 (zeeschepen ). 

stuks 199701 

890381 Opblaasbare boten, gewicht <= 20 kg of lengte <= 2,5 m. stuks 199601 200012 
890382 Opblaasbare boten, gewicht > 20 kg en lengte > 2,5 m. stuks 199601 200012 
890383 Opblaasbare boten, gewicht > 20 kg. stuks 199601 
890384 Zeilschepen, ook indien met hulpmotor (zeeschepen). stuks 199601 
890385 Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, gewicht <= 100 kg (geen 

zeeschepen). 
stuks 199601 200312 

890386 Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, gewicht > 100 kg, lengte <= 
7,5 m (geen zeeschepen). 

stuks 199601 200312 

890387 Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, gewicht > 100 kg, lengte > 
7,5 m, (geen zeeschepen). 

stuks 199601 

890388 Motorboten zonder buitenboordmotor, (zeeschepen). stuks 199601 
890389 Motorboten zonder buitenboordmotor, lengte <= 7,5 m (geen 

zeeschepen). 
stuks 199601 

890390 Motorboten zonder buitenboordmotor, lengte > 7,5 m, (geen 
zeeschepen). 

stuks 199601 

890391 Roeiboten en kano's, gewicht <= 100 kg. stuks 199601 
890392 Roeiboten en kano's, gewicht >100 kg, lengte <= 7,5 m. stuks 199601 
890393 Roeiboten en kano's, gewicht > 100 kg, lengte > 7,5 m. stuks 199601 
890394 Opblaasbare boten, gewicht <= 100 kg. stuks 200101 
890395 Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, lengte <=7,5 m (geen 

zeeschepen). 
stuks 200401 

890401 Sleepboten. kg 199601 
890402 Zeeduwboten. kg 199601 
890403 Duwboten voor de binnenvaart. kg 199601 
890581 Baggermolens en zandzuigers (zeeschepen). stuks 199601 
890582 Baggermolens en zandzuigers (geen zeeschepen). stuks 199601 
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890583 Boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst 
kunnen worden. 

stuks 199601 

890584 Lichtschepen, pompboten, drijvende kranen e.d. schepen, drijvende 
droogdokken (zeeschepen). 

stuks 199601 

890585 Lichtschepen, pompboten, drijvende kranen e.d. schepen, drijvende 
droogdokken (geen zeeschepen). 

stuks 199601 

890601 Oorlogsschepen. kg 199601 
890681 Reddingsboten (geen roeiboten) e.a. boten, bv. loodsboten, 

ijsbrekers, hospitaalschepen e.d.(zeeschepen). 
stuks 199601 

890682 Reddingsboten (geen roeiboten) e.a. boten, b.v.  loodsboten, 
ijsbrekers, hospitaalschepen e.d., gewicht <= 100 kg (geen 
zeeschepen). 

stuks 199601 

890683 Reddingsboten (geen roeiboten) e.a. boten, bv. loodsboten, 
ijsbrekers, hospitaalschepen e.d., gewicht > 100 kg, (geen 
zeeschepen). 

stuks 199601 

890701 Opblaasbare vlotten. kg 199601 
890702 Ander drijvend materieel (bv. tanks, caissons, aanlegsteigers, 

boeien, m.u.v. opblaasbare vlotten). 
kg 199601 

890801 Sloopschepen e.a. drijvend materieel bestemd voor de sloop. kg 199601 
900281 Objectieven (bv. voor verrekijkers of microscopen, maar niet voor 

camera's e.d. voor de fotografie of cinematografie) en kleur-, 
polarisatiefilters e.d., niet van niet-optisch bewerkt glas. 

stuks 199601 

900282 Objectieven (niet van niet-optisch bewerkt glas) voor camera's, 
projectietoestellen of vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de 
fotografie of cinematografie. 

stuks 199601 

900681 Flitslampen, flitsblokjes e.d. stuks 199601 200612 
900901 Delen en toebehoren voor fotokopieerapparaten werkend met een 

optisch systeem of voor contactdruk, m.i.v. 
thermokopieerapparaten. 

kg 199601 200612 

900981 Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor 
contactdruk, m.i.v. thermokopieerapparaten. 

stuks 199601 200612 

901201 Delen en toebehoren voor microscopen (m.u.v. optische) en 
diffractieapparaten. 

kg 199601 

901202 Microscopen (m.u.v. optische); diffractieapparaten. kg 199601 
902101 GS-subposten 9021 10, -29, -31, -39 en -90. kg 199601 
902181 Hoorapparaten en hartstimulatoren. stuks 199601 
902182 Kunsttanden. 100 stuks 199601 
902281 GN-post 9022 (exclusief GN-subpost 9022-90). stuks 199601 
902301 Instrumenten, apparaten en toestellen en modellen, bestemd voor 

het geven van demonstraties (bv. voor onderwijs of 
tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden. 

kg 199601 

902881 Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, vloeistoffen of 
elektriciteit, (m.i.v. standaardmeters). 

stuks 199601 

902901 Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, 
schredentellers e.d. snelheidsmeters en tachometers, (m.u.v. die 
van de posten 9014 en 9015); stroboscopen. 

kg 199601 

909901 GN-subposten 9018-11, -12, -13, -14, -19 en -20, en 9022-90. kg 199601 
909902 GN-subposten 9018-31, -32, -39, -41, -49, -50 en -90, en de GN-

posten 9019 en 9020. 
kg 199601 200112 

909903 Delen en toebeoren van; verbruiksmeters en productiemeters voor 
gassen, vloeistoffen of elektriciteit: taximeters, toeren-, productie-, 
kilometer-, schredentellers e.d. snelheids- en tachometers (niet van 
de posten 9014 en 9015): stroboscopen. 

kg 199601 

909904 9014-10,-2018 t/m -8000, 9015 (muv 9015-90), 9016-0090, 9017- kg 199601 199612 
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1090,-2019,-80, 9024-10,-80, 9025-1110,-1910,-8015,-8091,-8099, 
9026-1010,-2010,-8010,-8091,-8099, 9027-20 t/m -80, 9030 (muv 
9030-90), 9031-1,-2,-4,-80, 9032-1010,-2010,-8110,-8190,-89. 

909905 GS-subposten 9014 90, 9015 90, 9017 90, 9024 90, 9025 90 en 
9026 90, GN-codes 9027 9050 en -9080, GS-subposten 9030 90, 
9031 90, 9032 90, GS-post 9033. 

kg 199601 200612 

909906 GN-subposten 9005-80 en -90, 9011-90, 9013-10, -20, -80 en -90. kg 199601 
909907 GN-subposten 9006-91 en -99, 9007-91 en -92, 9008-90, 9010-10, 

-41, -42, -49, -50, -60 en -90. 
kg 199601 200612 

909908 GN-subposten 9001-10, -20 en -90, 9002-90, 9003-90, en 9004-90. kg 199601 
909909 GS-subpost 9014 10, GN-codes 9014 2018 tm -8000,GS-post 9015 

(m.u.v. 9015 90), GN-codes 9016 0090, 9017 2019, GS-subposten 
9017 80, 9024 10 en -80,GN-codes 9025 1110, -1910, -8015, -
8091, -8099, 9026 1010 en -2010, GS-subposten 9026 80, 9027 20 
tm -80, GS-post 9030 (m.u.v. 9030 90), GN-codes 9031 1000 tm -
8099 (m.u.v. -3000), 9032 1010, -2010, GS-subposten 9032 81 en -
89. 

kg 199701 200512 

909910 GS-subposten 9018 31, -32, -39, -41, -49, -50 en -90, GS-posten 
9019 en 9020. 

kg 200201 

909911 GS-subpost 9014-10, GN-codes 9014-2080 t/m -8000,GS-post 
9015 (m.u.v. GS-subpost 9015-90), GN-codes 9016-0090, 9017-
2019, GS-subposten 9017-80, 9024-10 en -80,GN-codes 9025-
8040 en -8080, 9026-8020 en -8080, GS-subposten 9027-20 t/m -
80, GS-post 9030 (m.u.v.GS-subpost 9030-90), GN-codes 9031-
1000 t/m -8098 (m.u.v. GN-code 9031-3000), 9032-8100 en -8900. 

kg 200601 

909912 Delen en toebehoren van kompassen e.a. navigatietoestellen, van 
instrumenten voor de geodesie, topografie, landmeten etc; delen en 
toebehoren voor tekeninstrumenten, van machines voor onderzoek 
van de mechanische eigenschappen van materialen, van 
densimeters, aerometers etc; van instrumenten voor het meten of 
verifiëren van doorstroming, peil, druk van vloeistoffen of gassen; 
van instrumenten voor natuurlijke of scheikundige analyse, van 
mircotomen of van analysetoestellen voor gassen of rook; delen en 
toebehoren van (optische, elektronische) instrumenten voor het 
meten of verifiëren van halfgeleiderschijven of -schakelingen, van 
instrumenten voor het meten of verifiëren van elektrische 
grootheden, van meet- en verificatie-instrumenten, van 
automatische regelaars. 

kg 200701 

909913 Delen en toebehoren van fototoestellen, flitstoestellen, 
filmcamera's, filmprojectietoestellen; apparaten en 
uitrustingsstukken voor het automatisch ontwikkelen van 
fotografische en cinematografische film, voor fotografische en 
cinematografische laboratoria; projectieschermen; delen en 
toebehoren. 

kg 200701 

909981 GN-codes 9014-2013, 9016-0010, 9017-1010, -2011, -2031, -2039, 
-2090, -3010, 3090, 9025-1191, -1199, -1991, -1999, -8020, 9026-
1051, -1059, -1091, -1099, -2030, -2051, -2059,-2090, 9027-1010,-
1090, -9010, 9031-3000, 9032-1030,-1091,-1099,-2090. 

stuks 199601 199612 

909982 Binocles (dubbele kijkers; optische microscopen (m.i.v. toestellen 
voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie). 

stuks 199601 

909983 GS-post 9006 (m.u.v. GS-subposten 9006 62, -91 en -99), GS-
subposten 9007 11,-19 en -20, 9008 10, -20, -30 en -40. 

stuks 199601 200612 

909984 Brilleglazen, niet gemonteerd (m.u.v. die van niet-optisch bewerkt 
glas); monturen voor brillen of dergelijke artikelen; zonnebrillen. 

stuks 199601 

909985 GN-codes: 9014-2013,9016-0010, 9017-1010, -1090, 9017-2005 
t/m -3090 m.u.v -2019, 9025-1191, -1199, -1991, -1999, -8020, 
9026-1051 t/m -2090 m.u.v. -2010, 9027-10, -9010, 9031-30, 9032-

stuks 199701 200512 
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1030 t/m -1099, -2090. 
909986 GN-codes: 9014-2020,9016-0010, 9017-1010, -1090, -2005 tm -

3090 m.u.v -2019, 9025-1120, -1180, -1920, -1980, -8020, 9026-
1021 t/m -2080, 9027-1010, -1090, -9010, 9031-00, 9032-1020 t/m 
-1089, -2000. 

stuks 200601 200612 

909987 Fototoestellen; eenogige spiegel-reflexcamera's voor rolfilm; 
wegwerpfototoestellen; flitstoestellen voor de fotografie; 
filmcamera's; filmprojectietoestellen; projectietoestellen voor 
diapositieven en voor niet bewegende beelden; vergrotings- en 
verkleiningstoestellen voor de fotografie. 

stuks 200701 

909988 Traagheidsplatformsystemen; precisiebalansen; tekeninstrumenten, 
aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten; koortsthermometers; 
thermometers en pyrometers; barometers, instrumenten, toestellen 
en apparaten voor het meten of verifiëren van doorstroming, peil of 
druk van vloeistoffen of gassen; analysetoestellen voor gassen of 
rook; microtomen; thermostaten; manostaten; 
profielprojectietoestellen 

stuks 200701 

911301 Horlogebanden en delen daarvan, niet van metaal. kg 199601 
919901 GN-subposten 9110-12, -19 en -90, 9111-90, 9112-90, 9113-10 en 

-20, 9114-10, -20, -30, -40 en -90. 
kg 199601 

919981 GS-posten 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 
en de GS-subposten 9110-11, 9111-10, -20 en -80, en 9112-10 en -
80. 

stuks 199601 

929901 GN-codes 9201 9000, 9203 0010, 9205 9000, 9206 0000, 9207 
1080 en -9090, 9208 1000 en -9000, GS-post 9209. 

kg 199601 200312 

929902 Klavecimbels en spinetten; orgels met pijpen en klavier; 
harmoniums e.d. instrumenten; blaasinstrumenten (m.u.v. zgn. 
koper); slaginstrumenten; elektrische muziekinstrumenten (m.u.v. 
elektrische orgels, digitale piano's, synthesizers en gitaren); 
muziekdozen, orchestrions, straatorgels e.a. muziekinstrumenten 
n.e.g. onder een andere GS-post van Hoofdstuk 92; delen en 
toebehoren voor muziekinstrumenten; metronomen en diaposons. 

kg 200401 

929981 GN-subposten 9201-10 en -20, 9202-10 en -90, GN-code 9203-
0090, GN-post 9204, en de GN-codes 9205-1000, 9207-1010, -
1030, -1050 en -9010. 

stuks 199601 200312 

929982 Piano's en vleugels; snaarinstrumenten (b.v. gitaren, violen, 
harpen); accordeons e.d. instrumenten; mondharmonika's; 
koperblaasinstrumenten; elektrische orgels, digitale piano's, 
synthesizers en gitaren. 

stuks 200401 

930101 Niet-bestaande GN-kode 9301-2510, oorlogstuig (geheim). kg 199601 200512 
930581 Getrokken lopen van geweren of karabijnen. stuks 199601 199612 
930681 GN-subposten 9306-10 en -21, en GN-codes 9306-2940, -3091 en 

-3093. 
1000 stuks 199601 200612 

930682 Patronen en hulzen voor geweren en karabijnen, met gladde of met 
getrokken loop, voor de jacht of schietsport . 

1000 stuks 200701 

930701 Sabels, degens, bajonetten, lansen e.a. blanke wapens (m.i.v. 
delen en scheden). 

kg 199601 

939901 GN-posten 9301 en 9304, en GN-codes 9305-1000, -2930, -2980, -
9010 en -9090, en 9306-2970, -3010, -3030, -3098, -9010 en -
9090. 

kg 199601 199612 

939902 GS-posten 9301 en 9304 en GS-subposten 9305-10, -29, en -90 en 
GN-codes 9306-2970, -3010, -3030, -3098, -9010 en -9090. 

kg 199701 200612 

939903 Oorlogswapens, (m.u.v. revolvers, pistolen en blanke wapens); 
wapens, werkend met veer, perslucht of gas; delen en toebehoren 
van oorlogswapens, m.u.v. gladde lopen; kogeltjes voor met 
perslucht werkende geweren of karabijnen; delen voor geweren of 

kg 200701 
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karabijnen met gladde loop (m.u.v. hulzen); patronen en delen 
daarvan van revolvers en pistolen van GS-post 9302, 
machinepistolen van GS-post 9301; andere patronen en delen 
daarvan, bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten e.a. 
munitie en proejctielen. 

939981 Vuurwapens (m.u.v. oorlogswapens en die werkend met veer, 
perslucht of gas), pistolen voor lichtgranaten e.d. voor het afvuren 
van waarschuwingsgranaten of losse patronen, slachtpistolen, 
lijnwerptoestellen; gladde lopen van post 9303. 

stuks 199601 

940101 Stoelen, banken e.a. zitmeubelen (m.u.v. die van post 9402), ook 
indien zij tot bed kunnen worden omgevormd. 

kg 199601 

940102 Delen voor stoelen, banken e.a. zitmeubelen (m.u.v. die van post 
9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd. 

kg 199601 

940201 Meubelen voor geneeskundig gebruik (bv. operatietafels, 
onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, 
tandartsstoelen); kappersstoelen e.d. stoelen, met draai-, hef- en 
verstelinrichting; delen van voornoemde artikelen. 

kg 199601 

940301 Meubelen (geen zitmeubelen): van metaal of hout, voor kantoren; 
van hout, voor winkels. 

kg 199601 

940302 Keukenmeubelen (geen zitmeubelen) van hout. kg 199601 
940303 Meubelen (geen zitmeubelen) van metaal (geen kantoormeubelen); 

van hout (geen kantoor-, winkel-, keuken-, slaapkamermeubelen); 
van kunststof e a. stoffen (m.i.v. teen, rotting en bamboe). 

kg 199601 

940304 Slaapkamermeubelen van hout. kg 199601 
940305 Delen voor meubelen (geen zitmeubelen). kg 199601 
940401 Artikelen voor bedden e.d. (bv. dekbedden, gewatteerde dekens, 

kussens, poefs, peluws), met binnenvering of opgevuld, dan wel 
van rubber of kunststof, met celstructuur, ook indien overtrokken. 

kg 199601 

940402 Springbakken, spiraalmatrassen e.d. in een lijst of raam gevatte 
matrassen; matrassen. 

kg 199601 

940481 Slaapzakken. stuks 199601 
940501 Delen van kunststof voor verlichtingstoestellen (m.i.v. zoeklichten 

en schijnwerpers) en lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden 
e.d. artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron. 

kg 199601 

940502 Delen van glas voor verlichtingstoestellen (m.i.v. zoeklichten en 
schijnwerpers) en lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden e.d. 
artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron. 

kg 199601 

940503 Verlichtingstoestellen (m.i.v. zoeklichten en schijnwerpers), n.e.g.; 
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden e.d. artikelen, voorzien 
van een vast aangebrachte lichtbron. 

kg 199601 

940504 Delen van andere stoffen (geen glas of kunststof) voor 
verlichtingstoestellen (m.i.v. zoeklichten en schijnwerpers) en 
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden e.d. artikelen, voorzien 
van een vast aangebrachte lichtbron. 

kg 199601 

940505 Elektrische kerstboomverlichting. kg 199601 
940601 Geprefabriceerde bouwwerken van hout. kg 199601 200312 
940602 Geprefabriceerde bouwwerken van andere stoffen (niet van hout). kg 199601 200312 
940603 Geprefabriceerde bouwwerken van hout (m.u.v. mobiele 

bungalows). 
kg 200401 

940604 Geprefabriceerde bouwwerken van andere stoffen; mobiele 
bungalows van hout. 

kg 200401 

950481 Spellen werkend met munt of penninginworp (m.u.v. 
bowlinginstallaties en biljarten). 

stuks 199601 

950501 Feestartikelen, (m.i.v. carnavalsartikelen e.a. 
ontspanningsartikelen, benodigdheden voor het goochelen en fop- 

kg 199601 
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en schertsartikelen). 
950681 Sneeuwski's, ijsschaatsen en rolschaatsen. pa 199601 200012 
950682 Golfballen en complete golfstokken. stuks 199601 200012 
950683 Sneeuwski's ( m.u.v. monoski's en snowboards ); ijsschaatsen, 

rolschaatsen. 
pa 200101 

950684 Monoski's en snowboards; complete golfstokken en golfballen. stuks 200101 
950801 Draaimolens, schommels, schiettenten e.a. kermisattracties; 

reizende circussen (m.i.v. reizende dierenspelen en reizende 
theaters). 

kg 199601 

959901 Sportartikelen en -materieel (m.u.v. sneeuwski's, ijs- en 
rolschaatsen, golfballen en complete golfstokken); zwembaden en 
speelbadjes; hengelbenodigdheden; schepnetjes; lokvogels (m.u.v. 
die van post 9208 of 9705) e.d. jachtbenodigdheden. 

kg 199601 

959902 Speelgoed op wielen (bv. driewielers, autopeds, pedaalauto's); 
poppenwagens; poppen; ander speelgoed; modellen op schaal e.d. 
modellen voor ontspanning; puzzels; videospellen voor tv's; 
biljarten en toebehoren. 

kg 199601 200612 

959903 Ander speelgoed; modellen op schaal e.d. modellen voor 
ontspanning, ook indien bewegend; puzzels; artikelen voor 
gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met 
drijfwerk; biljarten; speciale tafels voor casinospellen en 
automatische bowlinginstallaties. 

kg 200701 

960301 GN-codes 9603-2990, -5000, 9091 en -9099. kg 199601 200012 
960302 Borstels voor lichaamsverzorging (m.u.v. tandenborstels, 

haarborstels ), borstels voor machines e.d., bezems en borstels 
voor huishoudelijk gebruik (m.i.v. kleerborstels, schoenborstels en 
gerede knotten voor borstelwerk) wissers van rubber of andere 
soepele stoffen. 

kg 200101 

960381 GN-codes 9603-1000, -2100, -2910 en -2930, GN-subposten 9603-
30 en -40, en GN-code 9603-9010. 

stuks 199601 200012 

960382 Bezems e.d. artikelen van samengebonden plantaardig materiaal 
(ook met steel), tandenborstels; haarborstels; penselen, kwasten en 
borstels voor het (kunst) schilderen, behangen, schrijven, 
aanbrengen van cosmetica; verfkussens en verfrollen; 
mechanische vegers (handbediening) zonder motor. 

stuks 200101 

960501 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor 
het schoonmaken van schoeisel of van kleding en 
reisnaaigarnituren. 

kg 199601 

960781 Treksluitingen. m 199601 
960881 Kogelpennen; vilt- en merkstiften, (m.i.v. andere pennen met 

poreuze punt); vulpennen; vulpotloden; vullingen voor kogelpennen 
met punt. 

stuks 199601 

969901 GN-subposten 9608-50, -91 en -99, en de GN-posten 9609, 9610, 
9611 en 9612. 

kg 199601 

969902 Sigarettenaanstekers e.a. aanstekers (m.u.v. zakaanstekers 
werkend met gas); delen daarvan (m.u.v.lonten en vuursteentjes); 
ebauchons van pijpen van hout of wortel; sigaren- en 
sigarettenpijpjes (m.i.v delen). 

kg 199601 200612 

969903 GN-posten 9601, 9602 en 9604, GN-subposten 9606-10, -21, -22, -
29 en -30, en 9607-20, en de GN-posten 9615, 9616, 9617 en 
9618. 

kg 199601 

969904 Aanstekers en delen n.e.g.; ebauchons van pijpen, van hout of van 
wortel; pijpen incl. pijpenkoppen, sigaren- en sigarettenpijpjes, 
alsmede delen daarvan. 

kg 200701 

969981 Zakaanstekers werkend met gas; tafelaanstekers; pijpen (m.i.v. stuks 199601 200612 
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pijpenkoppen). 
969982 Zakaanstekers werkend met gas. stuks 200701 
979901 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. kg 199601 
988081 Complete fabrieksinstallaties. stuks 200901 
992001 99201209. kg 199601 199612 
992002 9920-5200 en 9920-5500. kg 199601 199612 
992003 9920-5800 en 9920-6300. kg 199601 199612 
992004 9920-6000, 9920-6100, 9920-6200 en 9920-6500. kg 199601 199612 
992005 9920-4200. kg 199601 199612 
992006 9920-6400. kg 199601 199612 
992007 9920-4900. kg 199601 199612 
992008 9920-2900. kg 199601 199612 
992009 9920-3000. kg 199601 199612 
992010 9920-3300. kg 199601 199612 
992011 9920-8200. kg 199601 199612 
992012 9920-8400 en 8500. kg 199601 199612 
992013 9920-9009. kg 199601 199612 
992014 9920-9100. kg 199601 199612 
992015 9920-7109. kg 199601 199612 
992016 9920-9200. kg 199601 199612 
992017 9920-9500. kg 199601 199612 
992018 9920-9600 en 9900. kg 199601 199612 
992019 9920-3700. kg 199601 199612 
996901 Niet-bestaande GN-kode 9969-9999, oorlogstuig (geheim). kg 200601 
999901 Bijzondere GN-codes 9930 2400 en -9900, 9950 00 en 9990 9902. kg 199601 

LIJST VAN BIJZONDERE MAATSTAVEN 

c/k   Aantal karaat (1 metriekkaraat = 2 x 10–4 kg) 
ce/el   Aantal cellen 
ct/l   Laadvermogen in metrieke ton(1) 
g Gram 
gi F/S   Gram splijtbare isotopen 
GT   Brutotonnage 
kg C5H14ClNO  kilogram cholinechloride 
kg H2O2  Kilogram waterstofperoxyde 
kg K2O   Kilogram kaliumoxyde 
kg KOH  Kilogram kaliumhydroxyde (bijtende potas) 
kg met.am.  Kilogram methylaminen 
kg N   Kilogram stikstof 
kg NaOH  Kilogram natriumhydroxyde (bijtende soda) 
kg/net eda  Kilogram netto–uitlekgewicht 
kg P2O5   Kilogram difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride) 
kg 90 % sdt  Kilogram drooggewicht ad 90 % 
kg U   Kilogram uranium 
1 000 kWh  Duizend kilowattuur 
l Liter 
1 000 l   Duizend Liter 
l alc. 100 %  Liter zuivere alcohol (100 %) 
m Meter 



Pagina 81 van 81 

m2 Vierkante meter 
m3   Kubieke meter 
1 000 m3  Duizend kubieke meter 
pa   Aantal paren 
p/st   Aantal stuks 
100 p/st   Honderd stuks 
1 000 p/st  Duizend stuks 
TJ   Terajoule (verbrandingswarmte) 
 
(1) Men verstaat onder laadvermogen in metrieke ton (ct/l) het laadvermogen van een schip uitgedrukt in metrieke 
ton, zonder rekening te houden met de goederen vervoerd als scheepsproviand (brandstof, gereedschap, 
levensmiddelen en dergelijke) noch met de vervoerde personen (personeel en passagiers) en hun reisgoed. 




