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0208 90 98 0208 90 98

Vers, gekoeld of bevroren vlees en eetbare slachtafvallen (muv runderen, varkens, 
schapen, geiten, paarden, ezels, muilezels, muilezels, pluimvee, konijnen, hazen, 
primaten, walvissen, dolfijnen en bruinvissen [zoogdieren van de orde Cetacea], 
zeekoeien en doejongs [zoogdieren van de orde Sirenia], zeehonden, zeeleeuwen en 
walrussen [zoogdieren van de onderorde Pinnipedia], reptielen, duiven, wild, 
rendieren, kikkerbilletjes en insecten)

-

0208 90 98 0410 10 10 Insecten, geschikt voor menselijke consumptie, vers, gekoeld of bevroren -

0210 99 39 0210 99 39

Vlees, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt (muv varkens, runderen, rendieren, 
schapen of geiten, primaten, walvissen, dolfijnen en bruinvissen "zoogdieren van de 
orde Cetacea", zeekoeien en doejongs "zoogdieren van de orde Sirenia" , zeehonden, 
zeeleeuwen en walrussen, reptielen, insecten en vlees, gezouten, gepekeld of 
gedroogd, van paarden)

-

0210 99 39 0410 10 99
Insecten, geschikt voor menselijke consumptie (m.u.v. vers, gekoeld of bevroren, en 
meel en maaltijden)

-

0210 99 90 0210 99 90

Eetbare meelsoorten en maaltijden van vlees of slachtafvallen (muv primaten, 
walvissen, dolfijnen en bruinvissen "zoogdieren van de orde Cetacea", zeekoeien en 
doejongs "zoogdieren van de orde Sirenia", zeehonden, zeeleeuwen en walrussen, 
reptielen en insecten)

-

0210 99 90 0410 10 91 Eetbare meelsoorten en maaltijden van vlees of slachtafvallen van insecten -

0305 10 00 0309 10 00 vismeel, geschikt voor menselijke consumptie -

0306 19 90 0306 19 90

Diepgevroren schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie, ook gerookt, al dan 
niet in de schaal, incl. schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt (muv 
zeekreeft en andere zeekreeften, kreeften, garnalen, garnalen, krabben, 
zoetwaterkreeften en langoustines "Nephrops norvegicus")

-

0306 19 90 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-

0306 39 90 0306 39 90
Schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie, al dan niet in de schaal, levend, 
vers of gekoeld (muv zeekreeft en andere zeekreeften, kreeften, krabben, 
langoustines, garnalen, garnalen en zoetwaterkreeften)

-

0306 39 90 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-

0306 99 90 0306 99 90

Schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie, ook indien ontdaan van de 
schaal, gedroogd, gezouten, gerookt of gepekeld, incl. schaaldieren in de schaal, 
gestoomd of in water gekookt (muv zeekreeft en andere zeekreeften, kreeften, 
krabben, langoustines, garnalen, garnalen en zoetwaterkreeften)

-

0306 99 90 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-

0307 21 00 0307 21 10
Levend, vers of gekoeld, coquilles, incl. coquilles, van de geslachten Pecten, Chlamys 
of Placopecten, zelfs in de schaal

-

0307 29 00 0307 29 10
jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten "Pecten", "Chlamys" of 
"Placopecten", ook indien ontdaan van de schelp, gerookt, gedroogd, gezouten of 
gepekeld

-

0307 91 00 0307 21 90
Levend, vers of gekoeld, sint-jakobsschelpen en andere weekdieren van de familie 
Pectinidae, ook in de schaal (muv de geslachten Pecten, Chlamys en Placopecten)

-

0307 91 00 0307 91 00

Levende, verse of gekoelde weekdieren, ook in de schaal (muv oesters, sint-
jakobsschelpen van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten, mosselen 
"Mytilus spp., Perna spp.", inktvis en inktvis, octopus "Octopus spp.", andere slakken 
dan zeeslakken, kokkels, kokkels en arkschelpen, abalone en stromboid conchs)

-

0307 91 00 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-
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0307 92 00 0307 22 95
Sint-jakobsschelpen en andere weekdieren van de familie Pectinidae, bevroren, zelfs 
in de schaal (muv de geslachten Pecten, Chlamys en Placopecten)

-

0307 92 00 0307 92 00

Weekdieren, ook in de schaal, bevroren (muv oesters, sint-jakobsschelpen van de 
geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten, mosselen "Mytilus spp., Perna spp.", 
inktvis en inktvis, octopus "Octopus spp.", andere slakken dan zeeslakken , kokkels, 
kokkels en arkschelpen, abalone en stromboid conchs)

-

0307 92 00 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-

0307 99 00 0307 29 90
Sint-jakobsschelpen en andere weekdieren van de familie Pectinidae, gerookt, 
gedroogd, gezouten of gepekeld, ook in de schaal (muv de geslachten Pecten, 
Chlamys en Placopecten)

-

0307 99 00 0307 99 00

Weekdieren, ook in de schaal, gerookt, gedroogd, gezouten of gepekeld (muv oesters, 
sint-jakobsschelpen van de geslachten Pecten, Chlamys of Placopecten, mosselen 
"Mytilus spp., Perna spp.", inktvis en inktvis, octopus "Octopus spp. ", andere slakken 
dan zeeslakken, kokkels, kokkels en arkschelpen, abalone en stromboid conchs)

-

0307 99 00 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-

0308 90 90 0308 90 90
Gerookt, gedroogd, gezouten of gepekeld, ongewervelde waterdieren (muv schaal-, 
weekdieren, zeekomkommers, zee-egels en kwallen)

-

0308 90 90 0309 90 00
Meel, poeder en pellets van schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde 
waterdieren, geschikt voor menselijke consumptie

-

0403 10 11 0403 20 11
Yoghurt (muv gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten, cacao, chocolade, 
specerijen, koffie, planten, granen of bakkerswaren, of met toegevoegde suiker of 
andere zoetstoffen), met een vetgehalte van <= 3,0 gewichtspercenten

-

0403 10 13 0403 20 13
Yoghurt (muv gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten, cacao, chocolade, 
specerijen, koffie, planten, granen of bakkerswaren, of met toegevoegde suiker of 
andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 3,0 gewichtspercenten maar <= 6,0%

-

0403 10 19 0403 20 19
Yoghurt (muv gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten, cacao, chocolade, 
specerijen, koffie, planten, granen of bakkerswaren, of met toegevoegde suiker of 
andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 6,0 gewichtspercenten

-

0403 10 31 0403 20 31
Yoghurt met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (muv gearomatiseerd of met 
toegevoegde vruchten, noten, cacao, chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerswaren), met een vetgehalte van <= 3,0 gewichtspercenten

-

0403 10 33 0403 20 33
Yoghurt met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (muv gearomatiseerd of met 
toegevoegde vruchten, noten, cacao, chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerswaren), met een vetgehalte van > 3,0 gewichtspercenten maar <= 6,0%

-

0403 10 39 0403 20 39
Yoghurt met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (muv gearomatiseerd of met 
toegevoegde vruchten, noten, cacao, chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerswaren), met een vetgehalte van > 6,0 gewichtspercenten

-

0403 10 51 0403 20 51
Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten of cacao, ook indien 
ingedikt, gezoet, in vaste vorm, met een melkvetgehalte van <= 1,5% (excl. met 
toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of bakkerswaren)

-

0403 10 53 0403 20 53
Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten of cacao, ook indien 
ingedikt, gezoet, in vaste vorm, met een melkvetgehalte van > 1,5% maar <= 27% 
(muv chocolade, specerijen, koffie , planten, granen of bakkerswaren)

-

0403 10 59 0403 20 59

Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten of cacao, ook indien 
ingedikt, gezoet, in vaste vorm, met een melkvetgehalte van > 27 gewichtspercenten 
(m.u.v. met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerijproducten waren)

-
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0403 10 91 0403 20 91
Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten of cacao, ook indien 
ingedikt, gezoet, met een melkvetgehalte van <= 3 % (muv in vaste vorm of met 
toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of bakkers ' waren)

-

0403 10 93 0403 20 93
Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten of cacao, ook indien 
ingedikt, gezoet, met een melkvetgehalte van > 3% maar <= 6% (muv in vaste vorm of 
met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten , granen of bakkerswaren)

-

0403 10 99 0403 20 99

Yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten, noten of cacao, ook indien 
ingedikt, gezoet, met een melkvetgehalte van > 6 gewichtspercenten (muv in vaste 
vorm of met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerijproducten waren)

-

0410 00 00 0410 90 00
poteieren, nesten van salanganen en andere eetbare producten van dierlijke 
oorsprong, n.e.g.

-

0704 10 00 0704 10 10 bloemkool, vers of gekoeld -

0704 90 90 0704 10 90 Verse of gekoelde broccoli (excl. broccoli zonder kop) -

0704 90 90 0704 90 90
Koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare koolsoorten, vers of gekoeld (muv 
bloemkool, broccoli, spruitjes, witte en rode kool)

-

0709 59 10 0709 53 00 Verse of gekoelde paddenstoelen van het geslacht Cantharellus -

0709 59 30 0709 52 00 Verse of gekoelde paddenstoelen van het geslacht Boletus -

0709 59 50 0709 56 00 Verse of gekoelde truffels "Tuber spp." -

0709 59 90 0709 54 00 Verse of gekoelde shiitake "Lentinus edodes" -

0709 59 90 0709 55 00
Verse of gekoelde matsutake "Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, 
Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum"

-

0709 59 90 0709 59 00
Eetbare paddenstoelen en truffels, vers of gekoeld (muv Agaricus, Boletus, 
Cantharellus, shiitake, matsutake en Tuber spp.)

-

0712 39 00 0712 34 00
Gedroogde shiitake "Lentinus edodes", heel, gesneden, gesneden, gebroken of in 
poeder, doch niet verder bereid

-

0712 39 00 0712 39 00

Gedroogde paddenstoelen en truffels, heel, gesneden, gesneden, gebroken of in 
poeder, doch niet op andere wijze bereid (muv paddenstoelen van het geslacht 
"Agaricus", bosoortjes "Auricularia spp.", geleizwammen "Tremella spp." en shiitake 
"Lentinus edodes")

-

0802 90 10 0802 99 10 Verse of gedroogde pecannoten -

0802 90 50 0802 91 00 Verse of gedroogde pijnboompitten, in de dop -

0802 90 50 0802 92 00 Verse of gedroogde pijnboompitten, gedopt -

0802 90 85 0802 99 90

Noten, vers of gedroogd, ook indien gedopt of gepeld (muv kokosnoten, paranoten, 
cashewnoten, amandelen, hazelnoten, hazelnoten, walnoten, kastanjes, 
pistachenoten, macadamianoten, kolanoten, arecanoten, pijnboompitten en 
pecannoten)

-

1211 90 86 1211 60 00
Schors van Afrikaanse kers "Prunus africana", vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, 
ook indien gesneden, fijngemaakt of in poedervorm

-

1211 90 86 1211 90 86

Planten en delen van planten, incl. zaden en vruchten, hoofdzakelijk gebruikt in de 
parfumerie, in de farmacie of voor insectendodende, schimmeldodende of soortgelijke 
doeleinden, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien gesneden, fijngemaakt of 
in poedervorm (m.u.v. ginsengwortels, cocablad, papaverstro, ephedra, tonquinbonen 
en bast van Afrikaanse kers)

-
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1509 10 10 1509 40 00
Olijfolie van eerste persing "EU cat. 3", uitsluitend verkregen uit de vrucht van de 
olijfboom langs mechanische of andere fysieke weg onder omstandigheden die niet 
leiden tot bederf van de olie, onbehandeld

-

1509 10 20 1509 20 00
Extra vierge olijfolie "EU cat. 1" verkregen uit de vrucht van de olijfboom uitsluitend 
met mechanische of andere fysieke middelen onder omstandigheden die niet leiden 
tot bederf van de olie, onbehandeld

-

1509 10 80 1509 30 00
Olijfolie van eerste persing "EU cat. 2", uitsluitend verkregen uit de vrucht van de 
olijfboom langs mechanische of andere fysieke weg onder omstandigheden die niet 
leiden tot bederf van de olie, onbehandeld

-

1510 00 10 1510 10 00
Ruwe olie uit afvallen van olijven "EU cat. 6", uitsluitend verkregen uit olijven, 
onbehandeld

-

1510 00 90 1510 90 00
Andere oliën en hun fracties "EU cat. 7 en 8", uitsluitend verkregen uit olijven, al dan 
niet geraffineerd, maar niet chemisch gewijzigd, incl. mengsels van deze oliën of 
fracties met oliën of fracties bedoeld bij post 1509

-

1515 90 40 1515 60 11
Ruwe microbiële oliën, voor technisch of industrieel gebruik (excl. voor de 
vervaardiging van voedingsmiddelen)

-

1515 90 40 1515 90 40

Ruwe vaste plantaardige vetten en oliën en fracties daarvan, voor technisch of 
industrieel gebruik (m.u.v. voor de productie van voedingsmiddelen, sojabonen, 
aardnoten, olijven, palmen, zonnebloempitten, saffloer, katoenzaad, kokosnoot, 
palmpit, babassu, koolzaad, koolzaad en mosterd, lijnzaad, maïs, castor, tung, sesam, 
jojoba, oiticica, mirte, Japan wax, tabak-zaadolie en microbiële oliën)

-

1515 90 51 1515 60 51
Vaste ruwe microbiële oliën, in onmiddellijke verpakkingen van <= 1 kg (excl. voor 
technisch of industrieel gebruik)

-

1515 90 51 1515 90 51

Vaste ruwe vaste plantaardige vetten en oliën, in onmiddellijke verpakkingen van <= 1 
kg (excl. voor technisch of industrieel gebruik en sojabonen, arachide-, olijf-, palm-, 
zonnebloemzaad-, saffloer-, katoenzaad-, kokos-, palmpit-, babassu, koolzaad, 
koolzaad en mosterd, lijnzaad, maïs, castor, tung, sesam, jojoba, oiticica, mirte, Japan 
wax, tabak-zaadolie en microbiële oliën)

-

1515 90 59 1515 60 59
Vaste ruwe microbiële oliën in onmiddellijke verpakkingen van > 1 kg, en vloeibare 
ruwe microbiële oliën (excl. voor technisch of industrieel gebruik)

-

1515 90 59 1515 90 59

Ruwe vaste plantaardige vetten en oliën, in onmiddellijke verpakkingen met een 
inhoud van > 1 kg, of ruwe, vloeibare (muv die voor technisch of industrieel gebruik; 
sojabonen, pinda's, olijven, palmen, zonnebloemen, saffloer, katoenzaad, kokos-, 
palmpit-, babassu-, rubsen-, mosterdzaad-, lijnzaad-, maïskiem-, castor-, tung-, sesam-
, jojoba- of oiticica-olie; mirtewas, japanwas, tabakszaadolie en microbiële oliën)

-

1515 90 60 1515 60 60
Microbiële vetten en oliën en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet 
chemisch gewijzigd, voor technisch of industrieel gebruik (muv voor de vervaardiging 
van levensmiddelen en ruwe oliën)

-

1515 90 60 1515 90 60

Plantaardige vetten en oliën en fracties daarvan, al dan niet geraffineerd (muv 
chemisch gewijzigd) voor technisch of industrieel gebruik (muv voor de vervaardiging 
van voedingsmiddelen; ruwe vetten en oliën; sojabonen, pinda's, olijven, palmen, 
zonnebloemen, saffloersoorten , katoenzaad, kokosnoot, palmpit, babassu, rubsen, 
mosterdzaad, lijnzaad, maïskiem-, castor-, tung-, sesam-, jojoba- of oiticica-olie; 
mirtewas, japanwas, tabakszaadolie en microbiële oliën)

-

1515 90 91 1515 60 91
Vaste microbiële vetten en oliën en hun fracties, ook indien geraffineerd, doch niet 
chemisch gewijzigd, in onmiddellijke verpakkingen van <= 1 kg (muv voor technisch of 
industrieel gebruik en ruwe oliën)

-

1515 90 91 1515 90 91

plantaardige vetten en vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, 
doch chemisch ongewijzigd, vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van <= 1 kg, n.e.g. (m.u.v. voor technisch of industrieel 
technisch gebruik en m.u.v. ruwe vetten en oliën)

-

1515 90 99 1515 60 99
Microbiële vetten en oliën en hun fracties, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 
gewijzigd, vast in onmiddellijke verpakkingen van > 1 kg, en vloeibaar (muv voor 
technisch of industrieel gebruik en ruwe oliën)

-
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1515 90 99 1515 90 99

plantaardige vetten en vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, 
doch chemisch ongewijzigd, vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per 
onmiddellijke verpakking van > 1 kg, of vloeibaar, n.e.g. (m.u.v. voor technisch of 
industrieel technisch gebruik en m.u.v. ruwe vetten en oliën)

-

1516 20 91 1516 20 91

plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk 
gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien 
geraffineerd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 
<= 1 kg (m.u.v. vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, verder bereid en m.u.v. 
ricinusolie, gehydrogeneerd)

-

1516 20 91 1516 30 91
Microbiële vetten en oliën en fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, 
interveresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdineerd, ook indien geraffineerd, in 
onmiddellijke verpakkingen van <= 1 kg

-

1516 20 98 1516 20 98

plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk 
gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien 
geraffineerd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 
1 kg of op andere wijze gepresenteerd (m.u.v. vetten en oliën, fracties daarvan, die 
verder zijn bereid; ricinusolie, gehydrogeneerd; die bedoeld bij 1516.20.95 en 
1516.20.96)

-

1516 20 98 1516 30 98
Microbiële vetten en oliën en fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, 
interveresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdineerd, ook indien geraffineerd (muv in 
onmiddellijke verpakkingen van <= 1 kg)

-

1601 00 91 1601 00 91
Ongekookte worsten, droog of om te smeren, van vlees, slachtafval, bloed of insecten 
(excl. lever)

-

1601 00 99 1601 00 99
Worsten en soortgelijke producten van vlees, slachtafval, bloed of insecten en 
voedselbereidingen op basis daarvan (muv leverworsten en rauwe worsten)

-

1602 10 00 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-

1602 90 99 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

1704 90 99 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-

1704 90 99 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

1704 90 99 1704 90 99

fondants, marsepein, noga en ander cacaoloos suikerwerk (m.u.v. kauwgom, witte 
chocolade, keelpastilles en hoestbonbons, gom- en geleiproducten, incl. 
vruchtenpasta's toebereid als suikergoed, zuurtjes e.d. hardgekookt suikerwerk, ook 
indien gevuld, karamels, toffees e.d. en suikerwerk verkregen door samenpersing en 
m.u.v. marsepein in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van >= 1 kg)

-

1806 90 90 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-
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1806 90 90 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

1806 90 90 1806 90 90

bereidingen voor menselijke consumptie, die cacao bevatten, in recipiënten of in 
andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van <= 2 kg 
(m.u.v. chocolade, bonbons of pralines en andere chocoladewerken, suikerwerk dat 
cacao bevat, boterhampasta, bereidingen voor dranken en cacaopoeder)

-

1901 90 91 0403 20 41
Yoghurt, met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerswaren, met minder dan 1,5 gewichtspercent melkvet, 5 % sacharose, inclusief 
invertsuiker of isoglucose, 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel

-

1901 90 91 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-

1901 90 91 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

1901 90 91 1901 90 91

bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gort, gries, griesmeel, zetmeel of 
moutextract, geen of < 1,5 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen 
bevattend, geen of < 5 gewichtspercenten sacharose "incl. het gehalte aan 
invertsuiker", isoglucose, glucose of zetmeel bevattend en geen of < 40 
gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis (m.u.v. 
die voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein, en die in 
de vorm van poeder van melk, room, karnemelk, gestremde melk en room, wei, 
yoghurt, kefir en dergelijke producten bedoeld bij de posten 0401 t/m 0404 en m.u.v. 
mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren, en moutextract)

-

1901 90 99 0403 20 49
Yoghurt, met toegevoegde chocolade, specerijen, koffie, planten, granen of 
bakkerswaren (m.u.v. minder dan 1,5 gewichtspercent melkvet, 5 % sacharose 
inclusief invertsuiker of isoglucose, 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel)

-

1901 90 99 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-

1901 90 99 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

1901 90 99 1901 90 99

bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gort, gries, griesmeel, zetmeel of 
moutextract, geen of < 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een 
geheel ontvette basis, en bereidingen voor menselijke consumptie van melk, room, 
karnemelk, gestremde melk en room, wei, yoghurt, kefir en dergelijke producten 
bedoeld bij 0401 t/m 0404, geen of < 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend 
op een geheel ontvette basis, n.e.g. (m.u.v. die voor de voeding van kinderen, 
opgemaakt voor de verkoop in het klein en m.u.v. moutextract, mengsels en deeg, 
voor de bereiding van bakkerswaren, en goederen bedoeld bij onderverdeling 
1901.90.91 en 1901.90.95)

-

1904 90 80 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-

6/65



GN-code 
2021

GN-code 
2022

Omschrijving der goederen 2022
Aanvullende 

eenheden

1904 90 80 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

1904 90 80 1904 90 80

granen, in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte 
korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid, n.e.g. (m.u.v. rijst en maïs, meel, gort, 
gries en griesmeel, preparaten verkregen door poffen of roosteren, bereidingen voor 
menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken en bereidingen voor 
menselijke consumptie verkregen uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en 
geroosterde graanvlokken of gepofte granen, en bulgur tarwe)

-

2106 90 92 1601 00 91
Ongekookte worsten, droog of om te smeren, van vlees, slachtafval, bloed of insecten 
(excl. lever)

-

2106 90 92 1601 00 99
Worsten en soortgelijke producten van vlees, slachtafval, bloed of insecten en 
voedselbereidingen op basis daarvan (muv leverworsten en rauwe worsten)

-

2106 90 92 1602 10 00
Gehomogeniseerd bereid vlees, slachtafval, bloed of insecten, opgemaakt voor de 
verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen van <= 250 
g

-

2106 90 92 1602 90 99

Bereidingen of conserven van vlees, slachtafvallen of insecten (muv pluimvee, 
varkens, runderen, wild of konijnen, schapen of geiten, worsten en dergelijke 
producten, fijngehomogeniseerde bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein 
als kindervoeding of voor dieetdoeleinden in recipiënten met een nettogewicht van <= 
250 g, bereidingen van lever, vleesextracten, sappen, en die vlees of slachtafvallen 
van runderen of van gedomesticeerde varkens bevatten)

-

2106 90 92 2106 90 92

producten voor menselijke consumptie, n.e.g., bevattende geen van melk afkomstige 
vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of bevattende < 1,5 
gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen, < 5 gewichtspercenten sacharose 
of isoglucose, < 5 gewichtspercenten glucose of < 5 gewichtspercenten zetmeel

-

2106 90 92 2404 91 10
Nicotinebevattende producten bedoeld om te helpen bij het stoppen met roken, voor 
orale toediening (excl. voor inhalatie)

-

2403 91 00 2403 91 00
Tabak, "gehomogeniseerd" of "gereconstitueerd" van fijngehakte tabaksbladeren, 
tabaksafval of tabaksstof (muv producten van 2404)

-

2403 91 00 2404 11 00
Producten die tabak of gereconstitueerde tabak bevatten, bedoeld om te inhaleren 
zonder verbranding

-

2403 99 90 2403 99 90

Tabaksfabrikaten en tabakssurrogaten en tabakspoeder, tabaksextracten en -
extracten (muv pruimtabak, snuiftabak, sigaren, cheroots, cigarillo's en sigaretten, 
rooktabak, al dan niet met tabakssurrogaten in enige verhouding, "gehomogeniseerde" 
of "gereconstitueerde" tabak , nicotine geëxtraheerd uit de tabaksplant, insecticiden 
vervaardigd uit tabaksextracten en -extracten, en producten van 2404)

-

2403 99 90 2404 11 00
Producten die tabak of gereconstitueerde tabak bevatten, bedoeld om te inhaleren 
zonder verbranding

-

2403 99 90 2404 19 10
Producten die tabakssurrogaten bevatten, bestemd voor inhalatie zonder verbranding 
(muv nicotine bevattende)

-

2403 99 90 2404 91 90
Nicotinebevattende producten bedoeld voor de opname van nicotine in het menselijk 
lichaam, voor orale toediening (excl. voor inhalatie en producten bedoeld om te helpen 
bij het stoppen met roken)

-

2518 30 00 3816 00 10 stamp- en strijkmassa van dolomiet -

2844 40 10 2844 43 10
Uranium afgeleid van U 233 en zijn verbindingen; legeringen, dispersies incl. cermets, 
keramische producten en mengsels en verbindingen afgeleid van U 233 of 
verbindingen van dit product

-
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2844 40 20 2844 41 10 Kunstmatige radioactieve isotoop en zijn verbindingen van tritium -

2844 40 20 2844 42 10

Kunstmatige radioactieve isotopen en hun verbindingen van actinium-225, actinium-
227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, 
einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148 , polonium-208, polonium-209, 
polonium-210, radium-223, uranium-230 of uranium-232

-

2844 40 20 2844 43 20

Kunstmatige radioactieve isotopen en hun verbindingen (excl. tritium, actinium-225, 
actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, 
curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254 , gadolinium-148, polonium-208, 
polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230, uranium-232 en hun 
verbindingen)

-

2844 40 30 2844 41 10 Kunstmatige radioactieve isotoop en zijn verbindingen van tritium -

2844 40 30 2844 42 10

Kunstmatige radioactieve isotopen en hun verbindingen van actinium-225, actinium-
227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, curium-244, 
einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148 , polonium-208, polonium-209, 
polonium-210, radium-223, uranium-230 of uranium-232

-

2844 40 30 2844 43 20

Kunstmatige radioactieve isotopen en hun verbindingen (excl. tritium, actinium-225, 
actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, curium-243, 
curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254 , gadolinium-148, polonium-208, 
polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-230, uranium-232 en hun 
verbindingen)

-

2844 40 80 2844 41 90
Tritium en zijn verbindingen; legeringen, dispersies incl. cermets, keramische 
producten en mengsels die tritium of tritiumverbindingen bevatten (muv kunstmatige 
radioactieve isotoop en verbindingen daarvan)

-

2844 40 80 2844 42 90

Actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, curium-241, curium-242, 
curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148, polonium-
208, polonium- 209, polonium-210, radium-223, uranium-230 of uranium-232, en hun 
verbindingen; legeringen, dispersies incl. cermets, keramische producten en mengsels 
die deze elementen of verbindingen bevatten (muv kunstmatige radioactieve isotopen 
en hun verbindingen)

-

2844 40 80 2844 43 80

Radioactieve elementen en isotopen en verbindingen; legeringen, dispersies incl. 
cermets, keramische producten en mengsels die deze elementen, isotopen of 
verbindingen bevatten (muv natuurlijk uranium, uranium verrijkt en verarmd in U 235; 
plutonium, thorium, tritium, actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240, 
curium -241, curium-242, curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254, 
gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223, uranium-
230, uranium-232 , uranium afgeleid van U 233 en kunstmatige isotopen, en hun 
verbindingen, en legeringen, dispersies, keramische producten en mengsels die deze 
elementen of verbindingen bevatten)

-

2844 40 80 2844 44 00 Radioactieve residuen -

2845 90 90 2845 20 00 Boor verrijkt met boor-10 en zijn verbindingen -

2845 90 90 2845 30 00 Lithium verrijkt met lithium-6 en zijn verbindingen -

2845 90 90 2845 40 00 Helium-3 -

2845 90 90 2845 90 90

Isotopen en anorganische of organische verbindingen van dergelijke isotopen, al dan 
niet chemisch welbepaald (muv deuterium, zwaarwater-"deuteriumoxide" en andere 
verbindingen van deuterium, waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met 
deuterium, en mengsels en oplossingen die deze producten bevatten, en boor verrijkt 
met boor-10 en lithium verrijkt met lithium-6 en hun verbindingen, en helium-3)

-

2903 31 00 2903 62 00 ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) -
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2903 39 11 2903 61 00 Methylbromide "broommethaan" -

2903 39 15 2903 69 11 dibroommethaan -

2903 39 19 2903 69 19
Gebromeerde derivaten van acyclische koolwaterstoffen (muv methylbromide 
"broommethaan", ethyleendibromide "ISO" "1,2-dibroomethaan" en dibroommethaan)

-

2903 39 21 2903 42 00 Difluormethaan "HFC-32" -

2903 39 23 2903 41 00 Trifluormethaan "HFC-23" -

2903 39 24 2903 44 00
Pentafluorethaan "HFC-125", 1,1,1-trifluorethaan "HFC-143a" en 1,1,2-trifluorethaan 
"HFC-143"

-

2903 39 25 2903 43 00
Fluormethaan "HFC-41", 1,2-difluorethaan "HFC-152" en 1,1-difluorethaan "HFC-
152a"

-

2903 39 26 2903 45 00 1,1,1,2-tetrafluorethaan "HFC-134a" en 1,1,2,2-tetrafluorethaan "HFC-134" -

2903 39 27 2903 46 00
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan "HFC-227ea", 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan "HFC-
236cb", 1,1,1,2,3, 3-hexafluorpropaan "HFC-236ea" en 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan 
"HFC-236fa"

-

2903 39 27 2903 47 00 1,1,1,3,3-pentafluorpropaan "HFC-245fa" en 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan "HFC-245ca" -

2903 39 27 2903 49 10

Pentafluorpropanen, hexafluorpropanen en heptafluorpropanen (excl. 1,1,1,2,3,3,3-
heptafluorpropaan "HFC-227ea", 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan "HFC-236cb", 1, 
1,1,2,3,3-hexafluorpropaan "HFC-236ea", 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropaan "HFC-236fa", 
1,1,1,3,3-pentafluorpropaan "HFC- 245fa" en 1,1,2,2,3-pentafluorpropaan "HFC-
245ca")

-

2903 39 28 2903 49 30 Verzadigde geperfluoreerde derivaten van acyclische koolwaterstoffen -

2903 39 29 2903 43 00
Fluormethaan "HFC-41", 1,2-difluorethaan "HFC-152" en 1,1-difluorethaan "HFC-
152a"

-

2903 39 29 2903 44 00
Pentafluorethaan "HFC-125", 1,1,1-trifluorethaan "HFC-143a" en 1,1,2-trifluorethaan 
"HFC-143"

-

2903 39 29 2903 45 00 1,1,1,2-tetrafluorethaan "HFC-134a" en 1,1,2,2-tetrafluorethaan "HFC-134" -

2903 39 29 2903 48 00
1,1,1,3,3-pentafluorbutaan "HFC-365mfc" en 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluorpentaan 
"HFC-43-10mee"

-

2903 39 29 2903 49 90
Verzadigde gefluoreerde derivaten van acyclische koolwaterstoffen (excl. producten 
van 2903.41 tot 2903.49.30)

-

2903 39 31 2903 51 00
2,3,3,3-Tetrafluorpropeen "HFO-1234yf", 1,3,3,3-tetrafluorpropeen "HFO-1234ze" en 
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buteen "HFO-1336mzz"

-

2903 39 35 2903 51 00
2,3,3,3-Tetrafluorpropeen "HFO-1234yf", 1,3,3,3-tetrafluorpropeen "HFO-1234ze" en 
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buteen "HFO-1336mzz"

-

2903 39 39 2903 51 00
2,3,3,3-Tetrafluorpropeen "HFO-1234yf", 1,3,3,3-tetrafluorpropeen "HFO-1234ze" en 
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buteen "HFO-1336mzz"

-

2903 39 39 2903 59 00
Onverzadigde gefluoreerde derivaten van acyclische koolwaterstoffen (excl. 2,3,3,3-
tetrafluorpropeen "HFO-1234yf", 1,3,3,3-tetrafluorpropeen "HFO-1234ze" en (Z)-
1,1,1,4 ,4,4-hexafluor-2-buteen "HFO-1336mzz")

-

2903 39 80 2903 69 80 Gejodeerde derivaten van acyclische koolwaterstoffen -

2909 60 00 2909 60 90
alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- 
en nitrosoderivaten daarvan

-

2911 00 00 2909 60 10 Acetalen en hemiacetalen peroxiden -

2911 00 00 2911 00 00
Acetalen en hemiacetalen, al dan niet met andere zuurstoffunctie, en halogeen-, sulfo-
, nitro- en nitrosoderivaten daarvan (muv acetaal- en hemiacetaalperoxiden)

-
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2930 90 98 2930 10 00 2-(N,N-dimethylamino)ethaanthiol -

2930 90 98 2930 90 98

Organische zwavelverbindingen (excl. thiocarbamaten en dithiocarbamaten, thiuram 
mono-, di- of tetrasulfiden, methionine, aldicarb [ISO], captafol [ISO], methamidofos 
[ISO], cysteïne of cystine en hun derivaten, thiodiglycol [INN] [bis (2-
hydroxyethyl)sulfide], DL-2-hydroxy-4-"methylthio"boterzuur, 2,2'-thiodiethylbis[3-"3,5-
di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl"propionaat], een mengsel van isomeren bestaande uit 4-
methyl-2,6-bis"methylthio"-m-fenyleendiamine en 2-methyl-4,6-bis"methylthio"-m-
fenyleendiamine, 2-(N,N-diethylamino)ethaanthiol en 2-(N,N-
dimethylamino)ethaanthiol)

-

2931 31 00 2931 41 00 Dimethylmethylfosfonaat -

2931 32 00 2931 42 00 Dimethylpropylfosfonaat -

2931 33 00 2931 43 00 Diëthylethylfosfonaat -

2931 34 00 2931 49 10 Natrium-3-(trihydroxysilyl)propylmethylfosfonaat -

2931 35 00 2931 46 00 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinaan-2,4,6-trioxide -

2931 36 00 2931 47 00 (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl) methyl methyl methylfosfonaat -

2931 37 00 2931 49 20 bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl]methylfosfonaat -

2931 38 00 2931 45 00 Zout van methylfosfonzuur en (aminoiminomethyl)ureum (1:1) -

2931 39 20 2931 59 10 Methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride) -

2931 39 30 2931 51 00 Methylfosfondichloride -

2931 39 50 2931 49 30 Etidroninezuur (INN) (1-hydroxyethaan-1,1-difosfonzuur) en zijn zouten -

2931 39 60 2931 49 40

(Nitrilotrimethaandiyl)tris(fosfonzuur), {ethaan-1,2-
diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), [(bis{2-
[bis(fosfonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]fosfonzuur, {hexaan-1,6-
diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), {[(2-
hydroxyethyl)imino]bis(methyleen)}bis(fosfonzuur), en [(bis{6-
[bis(fosfonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]fosfonzuur; zouten van deze producten

-

2931 39 90 2931 44 00 Methylfosfonzuur -

2931 39 90 2931 48 00 3,9-Dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5] undecaan 3,9-dioxide -

2931 39 90 2931 49 90
Afzonderlijke chemisch gedefinieerde niet-gehalogeneerde organofosforderivaten, 
n.e.g.

-

2931 39 90 2931 52 00 Propylfosfondichloride -

2931 39 90 2931 53 00 O-(3-chloorpropyl) O-[4-nitro-3-(trifluormethyl)fenyl] methylfosfonothionaat -

2931 39 90 2931 54 00 Trichloorfon "ISO" -

2931 39 90 2931 59 90 Afzonderlijke chemisch gedefinieerde gehalogeneerde organofosforderivaten, n.e.g. -

2932 99 00 2932 96 00 Carbofuran "ISO" -
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2932 99 00 2932 99 00

Heterocyclische verbindingen met alleen zuurstof-heteroatoom[en] (m.u.v. 
verbindingen die een niet-gefuseerde furaanring, al dan niet gehydrogeneerd, in de 
structuur bevatten, en lactonen, isosafrol, 1-[1,3-benzodioxol-5-yl]propaan-2 -een, 
piperonal, safrol, tetrahydrocannabinolen "alle isomeren", carbofuran en anorganische 
of organische kwikverbindingen)

-

2933 33 00 2933 33 00

Alfentanil "INN", anileridine "INN", bezitramide "INN", bromazepam "INN", carfentanil 
"INN", difenoxine "INN", difenoxylaat "INN", dipipanon "INN", fentanyl "INN", 
ketobemidon "INN", methylfenidaat "INN", pentazocine "INN", pethidine "INN", 
pethidine "INN" tussenproduct A, fencyclidine "INN" "PCP", fenoperidine "INN", 
pipradol "INN", piritramide "INN", propiram "INN", remifentanil "INN", en trimeperidine 
"INN", en zouten daarvan

-

2933 39 99 2933 33 00

Alfentanil "INN", anileridine "INN", bezitramide "INN", bromazepam "INN", carfentanil 
"INN", difenoxine "INN", difenoxylaat "INN", dipipanon "INN", fentanyl "INN", 
ketobemidon "INN", methylfenidaat "INN", pentazocine "INN", pethidine "INN", 
pethidine "INN" tussenproduct A, fencyclidine "INN" "PCP", fenoperidine "INN", 
pipradol "INN", piritramide "INN", propiram "INN", remifentanil "INN", en trimeperidine 
"INN", en zouten daarvan

-

2933 39 99 2933 34 00
Fentanylen en hun derivaten, met alleen heteroatoom[en] van stikstof, met een niet-
gefuseerde pyridinering, al dan niet gehydrogeneerd, in de structuur (muv de 
producten van 2933.33)

-

2933 39 99 2933 35 00 3-quinuclidinol -

2933 39 99 2933 36 00 4-Anilino-N-fenethylpiperidine "ANPP" -

2933 39 99 2933 37 00 N-Fenethyl-4-piperidon "NPP" -

2933 39 99 2933 39 99
Heterocyclische verbindingen met alleen stikstofheteroatoom[en], die een niet-
gefuseerde pyridinering, al dan niet gehydrogeneerd, in de structuur bevatten, n.e.g.

-

2934 99 90 2934 92 00
Fentanylen en hun derivaten (muv alleen met stikstofheteroatoom[en] en producten 
van 2934.91)

-

2934 99 90 2934 99 90

nucleïnezuren en hun zouten, al dan niet chemisch welbepaald; heterocyclische 
verbindingen (muv die met alleen zuurstof- of stikstof-hetero-atomen, verbindingen die 
in de structuur een niet-gefuseerde thiazoolring of een benzothiazool- of 
fenothiazineringsysteem of verder gefuseerd bevatten, aminorex "INN", brotizolam 
"INN", clotiazepam "INN", cloxazolam "INN", dextromoramide "INN", haloxazolam 
"INN", ketazolam "INN", mesocarb "INN", oxazolam "INN", pemoline "INN", 
fendimetrazine "INN", fenmetrazine "INN", sufentanil "INN", zouten daarvan, andere 
fentanylen en hun derivaten, chloorpothixeen "INN", thenalidine "INN" en tartraten en 
maleaten daarvan, furazolidon "INN", 7-aminocefalosporaanzuur, zouten en esters 
van "6R, 7R"-3- acetoxymethyl-7-["R"-2-formyloxy-2-fenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-
azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, 1-[2- "1,3-dioxaan-2-yl"ethyl]-2-
methylpyridiniumbromide en anorganische of organische kwikverbindingen)

-

2939 49 00 2939 49 00
Efedrines en hun zouten (muv efedrine, pseudo-efedrine "INN", cathine "INN", 
norefedrine, levometamfetamine, metamfetamine "INN", metamfetamineracemaat en 
hun zouten)

-

2939 71 00 2939 45 00 Levometamfetamine, metamfetamine "INN", metamfetamineracemaat en hun zouten -

2939 71 00 2939 49 00
Efedrines en hun zouten (muv efedrine, pseudo-efedrine "INN", cathine "INN", 
norefedrine, levometamfetamine, metamfetamine "INN", metamfetamineracemaat en 
hun zouten)

-

2939 71 00 2939 72 00 Cocaïne, ecgonine; zouten, esters en andere derivaten daarvan -

2939 79 90 2939 49 00
Efedrines en hun zouten (muv efedrine, pseudo-efedrine "INN", cathine "INN", 
norefedrine, levometamfetamine, metamfetamine "INN", metamfetamineracemaat en 
hun zouten)

-
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2939 79 90 2939 79 90

Plantaardige alkaloïden, natuurlijk of door synthese gereproduceerd, en zouten, 
ethers, esters en andere derivaten daarvan (m.u.v. opiumalkaloïden, alkaloïden van 
cinchons, theofylline, aminofylline "theofylline-ethyleendiamine" alkaloïden van 
roggemoederkoren en hun zouten en derivaten, cocaïne, ecgonine, 
levometamfetamine, metamfetamine "INN", metamfetamineracemaat, en zouten, 
esters en andere derivaten daarvan, cafeïne en efedrines, en hun zouten, nicotine en 
zouten daarvan, ethers, esters en andere derivaten daarvan, cocaïne en ecgonine en 
zouten, esters en andere derivaten daarvan)

-

3002 11 00 3822 11 00
Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor malaria (muv die bedoeld bij post 3006)

-

3002 13 00 3002 13 00
Immunologische producten, niet gemengd, niet opgemaakt in afgemeten doses of in 
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein (excl. diagnostische reagentia)

-

3002 13 00 3822 11 00
Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor malaria (muv die bedoeld bij post 3006)

-

3002 13 00 3822 12 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes (muv die bedoeld bij post 3006 )

-

3002 13 00 3822 19 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op drager, bereide diagnostische 
reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op drager, ook indien opgemaakt in de 
vorm van kits (m.u.v. voor malaria, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes, voor bloedgroepering en goederen van 3006)

-

3002 14 00 3002 14 00
Immunologische producten, gemengd, niet opgemaakt in afgemeten doses of in 
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein (excl. diagnostische reagentia)

-

3002 14 00 3822 11 00
Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor malaria (muv die bedoeld bij post 3006)

-

3002 14 00 3822 12 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes (muv die bedoeld bij post 3006 )

-

3002 14 00 3822 19 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op drager, bereide diagnostische 
reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op drager, ook indien opgemaakt in de 
vorm van kits (m.u.v. voor malaria, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes, voor bloedgroepering en goederen van 3006)

-

3002 15 00 3002 15 00
Immunologische producten, opgemaakt in afgemeten doses of in vormen of 
verpakkingen voor de verkoop in het klein (muv diagnostische reagentia)

-

3002 15 00 3822 11 00
Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor malaria (muv die bedoeld bij post 3006)

-

3002 15 00 3822 12 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes (muv die bedoeld bij post 3006 )

-
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3002 15 00 3822 19 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op drager, bereide diagnostische 
reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op drager, ook indien opgemaakt in de 
vorm van kits (m.u.v. voor malaria, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes, voor bloedgroepering en goederen van 3006)

-

3002 19 00 3822 19 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op drager, bereide diagnostische 
reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op drager, ook indien opgemaakt in de 
vorm van kits (m.u.v. voor malaria, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes, voor bloedgroepering en goederen van 3006)

-

3002 20 10 3002 41 10 Vaccins voor mensen, tegen SARS-gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV) p/st

3002 20 90 3002 41 90 Vaccins voor mensen (m.u.v. vaccins tegen SARS-gerelateerde coronavirussen) -

3002 30 00 3002 42 00 Vaccins voor dieren -

3002 90 50 3002 49 00
Toxines, culturen van micro-organismen en soortgelijke producten, b.v. plasmodia 
(excl. gisten en vaccins)

-

3002 90 90 3002 49 00
Toxines, culturen van micro-organismen en soortgelijke producten, b.v. plasmodia 
(excl. gisten en vaccins)

-

3002 90 90 3002 51 00 Celtherapie producten -

3002 90 90 3002 59 00 Celculturen, al dan niet gewijzigd (excl. celtherapieproducten) -

3002 90 90 3002 90 90
Producten van 3002 die niet onder de voorgaande onderverdelingen vallen (code 
schijnbaar leeg)

-

3004 90 00 3004 90 00

Geneesmiddelen bestaande uit gemengde of onvermengde producten voor 
therapeutische of profylactische doeleinden, opgemaakt in afgemeten doses "ook voor 
transdermale toediening" of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein 
(m.u.v. antibiotica, hormonen of steroïden gebruikt als hormonen, alkaloïden, 
provitaminen) , vitamines, hun derivaten, antimalaria-actieve bestanddelen en 
geblindeerde klinische proefkits)

-

3004 90 00 3006 93 00
Placebo's en geblindeerde of dubbelblinde kits voor klinische proeven voor een 
erkende klinische proef, opgemaakt in afgemeten doses

-

3006 20 00 3822 13 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, ook indien op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van sets, voor bloedgroepering (muv die bedoeld bij post 
3006)

-

3204 17 00 3204 17 00

Synthetische organische pigmenten; preparaten op basis van synthetische organische 
pigmenten van de soort gebruikt voor het verven van weefsels of voor de 
vervaardiging van kleurpreparaten (muv preparaten bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 
3210, 3213 en 3215 en onderverdeling 3204.18)

-

3204 17 00 3204 18 00
Synthetische carotenoïde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan van de soort 
gebruikt voor het verven van weefsels of de vervaardiging van kleurpreparaten (muv 
de preparaten bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 en 3215)

-

3204 19 00 3204 18 00
Synthetische carotenoïde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan van de soort 
gebruikt voor het verven van weefsels of de vervaardiging van kleurpreparaten (muv 
de preparaten bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 en 3215)

-
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3204 19 00 3204 19 00

Synthetische organische kleurstoffen en preparaten van de soort gebruikt voor het 
kleuren van materialen of voor de vervaardiging van bereide kleurstoffen op basis 
daarvan (muv dispersiekleurstoffen, zure kleurstoffen, beitskleurstoffen, basische 
kleurstoffen, directe kleurstoffen, kuipkleurstoffen, reactieve kleurstoffen, pigmenten, 
carotenoïde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, alsmede preparaten 
bedoeld bij post 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 en 3215); mengsels van 
kleurstoffen bedoeld bij de onderverdelingen 3204.11 tot en met 3204.19

-

3301 29 41 3301 29 42 Rozenolie, niet gedeterpeneerd, incl. concrete en absoluten -

3301 29 41 3301 29 49
Etherische oliën, niet gedeterpeneerd, incl. beton en absoluten (excl. roos, 
citrusvruchten, munt, kruidnagel, niaouli en ylang-ylang)

-

3402 11 10 3402 39 10 Waterige oplossing met 30-50% dinatriumalkyl [oxydi(benzeensulfonaat)] -

3402 11 90 3402 31 00 Lineaire alkylbenzeensulfonzuren en hun zouten -

3402 11 90 3402 39 90
Anionogene organische tensioactieve stoffen, ook indien opgemaakt voor de verkoop 
in het klein (muv lineaire alkylbenzeensulfonzuren en hun zouten en waterige 
oplossing met 30-50 gewichtspercenten dinatriumalkyl [oxydi(benzeensulfonaat)])

-

3402 12 00 3402 41 00
Kationische organische tensioactieve stoffen, ook indien opgemaakt voor de verkoop 
in het klein

-

3402 13 00 3402 42 00
tensioactieve producten, organisch, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het 
klein, niet-ionisch (m.u.v. zeep)

-

3402 19 00 3402 49 00
Organische tensioactieve stoffen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein 
(muv zeep, anionisch, kationisch en niet-ionisch)

-

3402 20 20 3402 50 10

tensioactieve bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. organische 
tensioactieve bereidingen in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of 
gestempelde fantasievormen, alsmede voor het wassen van de huid te gebruiken 
organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de 
vorm van een vloeistof of een crème)

-

3402 20 90 3402 50 90

wasmiddelen, hulppreparaten voor het wassen en reinigingsmiddelen, ook indien zeep 
bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. organische tensioactieve 
stoffen, zeep en tensioactieve bereidingen, alsmede voor het wassen van de huid te 
gebruiken producten en bereidingen in de vorm van een vloeistof of een crème)

-

3603 00 20 3603 10 00 Lonten -

3603 00 30 3603 20 00 Ontploffingskoorden -

3603 00 40 3603 30 00 Percussiedopjes (m.u.v. buizen voor patroonhulzen met slaghoedjes) -

3603 00 50 3603 40 00 Slaghoedjes -

3603 00 60 3603 50 00 Ontstekers -

3603 00 80 3603 60 00 Elektrische ontstekingspatronen (m.u.v. ontstekers voor granaten) -
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3808 59 00 3808 59 00

Goederen bedoeld bij post 3808 die een of meer van de volgende stoffen bevatten: 
alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); 
kamfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); 
chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol 
(DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), zijn zouten of esters; endosulfan 
(ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-
dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), inclusief lindaan (ISO, INN); 
kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta-en-
octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), zijn zouten of esters; 
perfluoroctaansulfonzuur en zijn zouten; perfluoroctaansulfonamiden; 
perfluoroctaansulfonylfluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
trichloorfenoxyazijnzuur), zijn zouten of zijn esters; tributyltinverbindingen; trichloorfon 
(ISO)

-

3808 91 20 3808 59 00

Goederen bedoeld bij post 3808 die een of meer van de volgende stoffen bevatten: 
alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); 
kamfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); 
chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol 
(DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), zijn zouten of esters; endosulfan 
(ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-
dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), inclusief lindaan (ISO, INN); 
kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta-en-
octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), zijn zouten of esters; 
perfluoroctaansulfonzuur en zijn zouten; perfluoroctaansulfonamiden; 
perfluoroctaansulfonylfluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
trichloorfenoxyazijnzuur), zijn zouten of zijn esters; tributyltinverbindingen; trichloorfon 
(ISO)

-

3808 91 20 3808 91 20

Insectendodende middelen op basis van gechloreerde koolwaterstoffen, opgemaakt in 
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als 
bereidingen of in de vorm van artikelen (m.u.v. goederen van onderverdeling 3808.52 
t.e.m. 3808.69)

-

3808 91 30 3808 59 00

Goederen bedoeld bij post 3808 die een of meer van de volgende stoffen bevatten: 
alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); 
kamfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); 
chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol 
(DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), zijn zouten of esters; endosulfan 
(ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-
dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), inclusief lindaan (ISO, INN); 
kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta-en-
octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), zijn zouten of esters; 
perfluoroctaansulfonzuur en zijn zouten; perfluoroctaansulfonamiden; 
perfluoroctaansulfonylfluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
trichloorfenoxyazijnzuur), zijn zouten of zijn esters; tributyltinverbindingen; trichloorfon 
(ISO)

-

3808 91 30 3808 91 30
Insectendodende middelen op basis van carbamaten, opgemaakt in vormen of 
verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in 
de vorm van artikelen (m.u.v. goederen van onderverdeling 3808.52 t.e.m. 3808.69)

-
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3808 91 40 3808 59 00

Goederen bedoeld bij post 3808 die een of meer van de volgende stoffen bevatten: 
alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); 
kamfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); 
chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol 
(DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), zijn zouten of esters; endosulfan 
(ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-
dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), inclusief lindaan (ISO, INN); 
kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta-en-
octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), zijn zouten of esters; 
perfluoroctaansulfonzuur en zijn zouten; perfluoroctaansulfonamiden; 
perfluoroctaansulfonylfluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
trichloorfenoxyazijnzuur), zijn zouten of zijn esters; tributyltinverbindingen; trichloorfon 
(ISO)

-

3808 91 40 3808 91 40

Insectendodende middelen op basis van organische fosforverbindingen, opgemaakt in 
vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als 
bereidingen of in de vorm van artikelen (m.u.v. goederen van onderverdeling 3808.52 
t.e.m. 3808.69)

-

3808 91 90 3808 59 00

Goederen bedoeld bij post 3808 die een of meer van de volgende stoffen bevatten: 
alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); 
kamfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); 
chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol 
(DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), zijn zouten of esters; endosulfan 
(ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-
dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), inclusief lindaan (ISO, INN); 
kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta-en-
octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), zijn zouten of esters; 
perfluoroctaansulfonzuur en zijn zouten; perfluoroctaansulfonamiden; 
perfluoroctaansulfonylfluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
trichloorfenoxyazijnzuur), zijn zouten of zijn esters; tributyltinverbindingen; trichloorfon 
(ISO)

-

3808 91 90 3808 91 90

Insectendodende middelen, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in 
het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen (m.u.v. van 
die op basis van pyretroïden, gechloreerde koolwaterstoffen, carbamaten of 
organische fosforverbindingen en m.u.v. goederen van onderverdeling 3808.52 t.e.m. 
3808.69)

-

3808 92 90 3808 59 00

Goederen bedoeld bij post 3808 die een of meer van de volgende stoffen bevatten: 
alachloor (ISO); aldicarb (ISO); aldrin (ISO); azinfos-methyl (ISO); binapacryl (ISO); 
kamfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); carbofuran (ISO); chloordaan (ISO); 
chloordimeform (ISO); chloorbenzilaat (ISO); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-cresol 
(DNOC (ISO)) of zouten daarvan; dinoseb (ISO), zijn zouten of esters; endosulfan 
(ISO); ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan); ethyleendichloride (ISO) (1,2-
dichloorethaan); fluoracetamide (ISO); heptachloor (ISO); hexachloorbenzeen (ISO); 
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), inclusief lindaan (ISO, INN); 
kwikverbindingen; methamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); 
parathion (ISO); parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion); penta-en-
octabroomdifenylethers; pentachloorfenol (ISO), zijn zouten of esters; 
perfluoroctaansulfonzuur en zijn zouten; perfluoroctaansulfonamiden; 
perfluoroctaansulfonylfluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-
trichloorfenoxyazijnzuur), zijn zouten of zijn esters; tributyltinverbindingen; trichloorfon 
(ISO)

-
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3808 92 90 3808 92 90

Schimmelwerende middelen, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop 
in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen (m.u.v. 
die op basis van dithiocarbamaten, benzimidazolen, diazolen, triazolen, diazinen of 
morfolinen en m.u.v. anorganische middelen en goederen van onderverdeling 
3808.59)

-

3816 00 00 3816 00 90
Vuurvaste cementen, mortels, beton en soortgelijke samenstellingen (muv 
dolomietstammen en preparaten op basis van grafiet of andere koolstofhoudende 
stoffen)

-

3822 00 00 3822 12 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op een drager, bereide 
diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op een drager, ook 
indien opgemaakt in de vorm van kits, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes (muv die bedoeld bij post 3006 )

-

3822 00 00 3822 19 00

Diagnostische reagentia of laboratoriumreagentia op drager, bereide diagnostische 
reagentia of laboratoriumreagentia, al dan niet op drager, ook indien opgemaakt in de 
vorm van kits (m.u.v. voor malaria, voor zika en andere ziekten overgedragen door 
muggen van het geslacht Aedes, voor bloedgroepering en goederen van 3006)

-

3822 00 00 3822 90 00 Gecertificeerde referentiematerialen -

3824 71 00 3827 11 00
mengsels bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende 
chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) of 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's)

-

3824 72 00 3827 20 00
Mengsels die broomchloordifluormethaan "Halon-1211", broomtrifluormethaan "Halon-
1301" of dibroomtetrafluorethanen "Halon-2402" bevatten

-

3824 73 00 3827 12 00 mengsels bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFKs) -

3824 74 00 3827 31 00
mengsels die chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" bevatten en stoffen bedoeld bij de 
onderverdelingen 2903.41 tot en met 2903.48 (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen 
"CFK's")

-

3824 74 00 3827 32 00

Mengsels die chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFC's" en stoffen van de 
onderverdelingen 2903.71 tot en met 2903.75 bevatten (m.u.v. 
chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of stoffen van de onderverdelingen 2903.41 tot en 
met 2903.48)

-

3824 74 00 3827 39 00
Mengsels die chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" bevatten (m.u.v. 
chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of stoffen bedoeld bij de onderverdelingen 
2903.41 t/m 2903.48 en 2903.71 t/m 2903.75)

-

3824 75 00 3827 13 00 mengsels bevattende tetrachloorkoolstof -

3824 76 00 3827 14 00 mengsels bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) -

3824 77 00 3827 40 00 Mengsels die methylbromide "broommethaan" of broomchloormethaan bevatten -

3824 78 10 3827 61 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>15 massaprocent 1,1,1-
trifluorethaan "HFC-143a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's")

-

3824 78 10 3827 62 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>55 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's", onverzadigde gefluoreerde derivaten van 
acyclische koolwaterstoffen " HFO's" of =>15% per massa van 1,1,1-trifluorethaan 
"HFC-143a")

-

3824 78 10 3827 63 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>40 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 en 3827.62)

-
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3824 78 20 3827 61 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>15 massaprocent 1,1,1-
trifluorethaan "HFC-143a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's")

-

3824 78 20 3827 62 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>55 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's", onverzadigde gefluoreerde derivaten van 
acyclische koolwaterstoffen " HFO's" of =>15% per massa van 1,1,1-trifluorethaan 
"HFC-143a")

-

3824 78 20 3827 63 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>40 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 en 3827.62)

-

3824 78 20 3827 64 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>30 massaprocent 1,1,1,2-
tetrafluorethaan "HFC-134a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" bevatten of onverzadigde gefluoreerde derivaten 
van acyclische koolwaterstoffen "HFO's", en mengsels van 3827,61 tot 3827,63)

-

3824 78 30 3827 62 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>55 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's", onverzadigde gefluoreerde derivaten van 
acyclische koolwaterstoffen " HFO's" of =>15% per massa van 1,1,1-trifluorethaan 
"HFC-143a")

-

3824 78 30 3827 63 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>40 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 en 3827.62)

-

3824 78 30 3827 65 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>20 massaprocent 
difluormethaan "HFC-32" en =>20 massaprocent pentafluorethaan "HFC-125" (muv 
bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" " of chloorfluorkoolwaterstoffen 
"HCFC's" en mengsels van 3827,61 tot 3827,64)

-

3824 78 40 3827 62 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>55 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's", onverzadigde gefluoreerde derivaten van 
acyclische koolwaterstoffen " HFO's" of =>15% per massa van 1,1,1-trifluorethaan 
"HFC-143a")

-

3824 78 40 3827 63 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>40 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 en 3827.62)

-

3824 78 40 3827 64 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>30 massaprocent 1,1,1,2-
tetrafluorethaan "HFC-134a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" bevatten of onverzadigde gefluoreerde derivaten 
van acyclische koolwaterstoffen "HFO's", en mengsels van 3827,61 tot 3827,63)

-

3824 78 40 3827 65 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>20 massaprocent 
difluormethaan "HFC-32" en =>20 massaprocent pentafluorethaan "HFC-125" (muv 
bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" " of chloorfluorkoolwaterstoffen 
"HCFC's" en mengsels van 3827,61 tot 3827,64)

-
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3824 78 80 3827 51 00
Mengsels die trifluormethaan "HFC-23" bevatten (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen 
"CFK's" of chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFC's")

-

3824 78 80 3827 59 00
Mengsels die perfluorkoolwaterstoffen "PFK's" bevatten (m.u.v. 
chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFC's" of 
trifluormethaan "HFC-23")

-

3824 78 80 3827 61 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>15 massaprocent 1,1,1-
trifluorethaan "HFC-143a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's")

-

3824 78 80 3827 63 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>40 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 en 3827.62)

-

3824 78 80 3827 65 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>20 massaprocent 
difluormethaan "HFC-32" en =>20 massaprocent pentafluorethaan "HFC-125" (muv 
bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" " of chloorfluorkoolwaterstoffen 
"HCFC's" en mengsels van 3827,61 tot 3827,64)

-

3824 78 80 3827 68 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende stoffen bedoeld bij de 
onderverdelingen 2903.41 tot en met 2903.48 (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen 
"CFK's" of chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 tot en met 
3827.65)

-

3824 78 80 3827 69 00
Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59 (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" 
of chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 tot en met 3827.68)

-

3824 78 90 3827 51 00
Mengsels die trifluormethaan "HFC-23" bevatten (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen 
"CFK's" of chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFC's")

-

3824 78 90 3827 59 00
Mengsels die perfluorkoolwaterstoffen "PFK's" bevatten (m.u.v. 
chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFC's" of 
trifluormethaan "HFC-23")

-

3824 78 90 3827 61 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>15 massaprocent 1,1,1-
trifluorethaan "HFC-143a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's")

-

3824 78 90 3827 62 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>55 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's", onverzadigde gefluoreerde derivaten van 
acyclische koolwaterstoffen " HFO's" of =>15% per massa van 1,1,1-trifluorethaan 
"HFC-143a")

-

3824 78 90 3827 63 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>40 massaprocent 
pentafluorethaan "HFC-125" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" of 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 en 3827.62)

-

3824 78 90 3827 64 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>30 massaprocent 1,1,1,2-
tetrafluorethaan "HFC-134a" (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's", 
chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" bevatten of onverzadigde gefluoreerde derivaten 
van acyclische koolwaterstoffen "HFO's", en mengsels van 3827,61 tot 3827,63)

-
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3824 78 90 3827 65 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende =>20 massaprocent 
difluormethaan "HFC-32" en =>20 massaprocent pentafluorethaan "HFC-125" (muv 
bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" " of chloorfluorkoolwaterstoffen 
"HCFC's" en mengsels van 3827,61 tot 3827,64)

-

3824 78 90 3827 68 00

Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59, bevattende stoffen bedoeld bij de 
onderverdelingen 2903.41 tot en met 2903.48 (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen 
"CFK's" of chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 tot en met 
3827.65)

-

3824 78 90 3827 69 00
Mengsels die andere fluorkoolwaterstoffen "HFK's" bevatten dan bedoeld bij de 
onderverdelingen 3827 tot en met 3827.59 (m.u.v. chloorfluorkoolwaterstoffen "CFK's" 
of chloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's" en mengsels van 3827.61 tot en met 3827.68)

-

3824 79 00 3827 90 00
Mengsels die gehalogeneerde derivaten van methaan, ethaan of propaan bevatten, 
n.e.g.

-

3824 99 56 2404 12 00
Producten die nicotine bevatten, bedoeld om te inhaleren zonder verbranding (m.u.v. 
tabak of gereconstitueerde tabak)

-

3824 99 57 2404 19 90
Producten die nicotinevervangers bevatten, bestemd voor inhalatie zonder 
verbranding (muv nicotine- of tabaksurrogaten)

-

3824 99 58 2404 92 00
Nicotinebevattende producten bedoeld voor de inname van nicotine in het menselijk 
lichaam, voor transdermale toepassing

-

3824 99 92 2404 12 00
Producten die nicotine bevatten, bedoeld om te inhaleren zonder verbranding (m.u.v. 
tabak of gereconstitueerde tabak)

-

3824 99 92 2404 19 90
Producten die nicotinevervangers bevatten, bestemd voor inhalatie zonder 
verbranding (muv nicotine- of tabaksurrogaten)

-

3824 99 92 2404 99 00
Nicotinebevattende producten bedoeld voor de opname van nicotine in het menselijk 
lichaam (excl. voor orale of transdermale toediening)

-

3824 99 92 3824 89 00 Mengsels en preparaten die gechloreerde paraffinen met een korte keten bevatten -

3824 99 92 3824 92 00 Polyglycolesters van methylfosfonzuur -

3824 99 92 3824 99 92
Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische 
verbindingen, in vloeibare vorm bij 20°C, n.e.g.

-

3824 99 93 2404 12 00
Producten die nicotine bevatten, bedoeld om te inhaleren zonder verbranding (m.u.v. 
tabak of gereconstitueerde tabak)

-

3824 99 93 2404 19 90
Producten die nicotinevervangers bevatten, bestemd voor inhalatie zonder 
verbranding (muv nicotine- of tabaksurrogaten)

-

3824 99 93 2404 99 00
Nicotinebevattende producten bedoeld voor de opname van nicotine in het menselijk 
lichaam (excl. voor orale of transdermale toediening)

-

3824 99 93 3824 89 00 Mengsels en preparaten die gechloreerde paraffinen met een korte keten bevatten -

3824 99 93 3824 92 00 Polyglycolesters van methylfosfonzuur -

3824 99 93 3824 99 93
Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische 
verbindingen  n.e.g. (m.u.v. die in vloeibare vorm bij 20°C)

-

3907 20 11 3907 29 11 polyethyleenglycolen in primaire vormen -

3907 20 20 3907 21 00 Bis(polyoxyethyleen)methylfosfonaat, in primaire vormen -

3907 20 20 3907 29 20
Polyetheralcoholen, in primaire vormen (excl. bis(polyoxyethyleen)methylfosfonaat en 
polyethyleenglycolen)

-

3907 20 91 3907 29 91 copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide, in primaire vormen -

3907 20 99 3907 29 99
polyethers in primaire vormen (m.u.v. polyetheralcoholen; polyacetalen; copolymeren 
van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide)

-
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3911 90 99 3911 20 00 Poly(1,3-fenyleenmethylfosfonaat), in primaire vormen -

3911 90 99 3911 90 99

Polymeer- en prepolymeerkunststoffen geproduceerd door chemische synthese, ns, in 
primaire vormen (muv copolymeer van p-cresol en divinylbenzeen in de vorm van een 
oplossing in N,N-dimethylaceetamide met meer dan 50% polymeer, gehydrogeneerde 
copolymeren van vinyltolueen en alfa-methylstyreen, en poly(1,3-
fenyleenmethylfosfonaat))

-

4015 11 00 4015 12 00
Handschoenen, wanten en wanten, van de soort gebruikt voor medische, chirurgische, 
tandheelkundige of diergeneeskundige doeleinden, van gevulkaniseerd rubber

pa

4015 19 00 4015 12 00
Handschoenen, wanten en wanten, van de soort gebruikt voor medische, chirurgische, 
tandheelkundige of diergeneeskundige doeleinden, van gevulkaniseerd rubber

pa

4015 19 00 4015 19 00
Handschoenen, wanten en wanten van gevulkaniseerd rubber (m.u.v. van de soort 
gebruikt voor medische, chirurgische, tandheelkundige of diergeneeskundige 
doeleinden)

pa

4401 39 00 4401 32 00 Houtbriketten -

4401 39 00 4401 39 00
Zaagsel en resten en afval van hout, samengeklonterd in stammen of soortgelijke 
vormen (muv pellets en briketten)

-

4401 40 10 4401 41 00 Zaagsel, van hout, niet geperst -

4401 40 90 4401 49 00 Resten en afval, van hout, niet geperst (m.u.v. zaagsel) -

4402 90 00 4402 20 00
Houtskool van schelp of noten, ook indien geagglomereerd (m.u.v. bamboe, gebruikt 
als geneesmiddel, vermengd met wierook, actieve kool en in de vorm van 
kleurpotloden)

-

4402 90 00 4402 90 00
Houtskool, ook indien geagglomereerd (m.u.v. bamboe of dop of noten, houtskool 
gebruikt als geneesmiddel, houtskool gemengd met wierook, actieve kool en 
houtskool in de vorm van kleurpotloden)

-

4403 49 85 4403 42 00

Onbewerkt teakhout, ook indien ontschorst of ontdaan van spint, of vierkant bezaagd 
(m.u.v. ruw gekapt hout voor wandelstokken, paraplu's, gereedschapsstokken e.d.; 
hout gesneden in planken of balken e.d.; hout behandeld met verf, vlekken, creosoot 
of andere conserveermiddelen)

m3

4403 49 85 4403 49 85

Tropisch hout onbewerkt, ook indien ontschorst of ontdaan van spint, of vierkant 
bezaagd (muv teak, donkerrode meranti, lichtrode meranti, meranti bakau, acajou 
d'Afrique, iroko, sapelli, okoumé en sipo; ruw gezaagd hout voor wandelstokken, 
paraplu's, gereedschapsschachten en dergelijke; hout gesneden in planken of balken, 
enz.; hout behandeld met verf, beits, creosoot of andere conserveermiddelen)

m3

4407 11 10 4407 11 10
Pijnboom "Pinus spp." overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of 
geschild, met een dikte > 6 mm, met koplasverbinding, ook indien geschaafd of 
geschuurd (muv S-P-F sparren&sparren)

m3

4407 11 10 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 11 20 4407 11 20
Pijnboom "Pinus spp." overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of 
geschild, met een dikte > 6 mm, geschaafd (m.u.v. koplas en van S-P-F 
sparren&sparren)

m3

4407 11 20 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 11 90 4407 11 90
Pijnboom "Pinus spp." overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of 
geschild, met een dikte > 6 mm (m.u.v. koplas, geschaafd en van S-P-F sparren en 
sparren)

m3
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4407 11 90 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 12 10 4407 12 10
Spar "Abies spp." en sparren "Picea spp." overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel 
gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, met koplasverbinding, ook indien 
geschaafd of geschuurd (muv S-P-F sparren&sparren)

m3

4407 12 10 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 12 10 4407 14 00
Zoomspar (Westelijke hemlockspar "Tsuga heterophylla" en dennenboom "Abies 
spp.") overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 12 20 4407 12 20
Spar "Abies spp." en sparren "Picea spp." overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel 
gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, geschaafd (m.u.v. koplas en van S-P-F 
sparren&sparren)

m3

4407 12 20 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 12 20 4407 14 00
Zoomspar (Westelijke hemlockspar "Tsuga heterophylla" en dennenboom "Abies 
spp.") overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 12 90 4407 12 90
Spar "Abies spp." en sparren "Picea spp." overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel 
gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm (m.u.v. koplas, geschaafd en van S-P-F 
sparren en sparren)

m3

4407 12 90 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 12 90 4407 14 00
Zoomspar (Westelijke hemlockspar "Tsuga heterophylla" en dennenboom "Abies 
spp.") overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 19 10 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 19 10 4407 14 00
Zoomspar (Westelijke hemlockspar "Tsuga heterophylla" en dennenboom "Abies 
spp.") overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 19 10 4407 19 10
Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een 
dikte van > 6 mm, met koplasverbinding, ook indien geschaafd of geschuurd (m.u.v. 
den "Pinus spp.", spar "Abies spp.", spar "Picea spp .", SPF en Hem-spar)

m3

4407 19 20 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 19 20 4407 14 00
Zoomspar (Westelijke hemlockspar "Tsuga heterophylla" en dennenboom "Abies 
spp.") overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 19 20 4407 19 20
Naaldhout, in de lengte gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met 
een dikte > 6 mm, geschaafd (muv den "Pinus spp.", spar "Abies spp.", spar "Picea 
spp.", SPF, Zoom-spar en eindverbinding)

m3

4407 19 90 4407 13 00
S-P-F (spar "Picea spp.", den "Pinus spp." en dennenboom "Abies spp.") overlangs 
gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of met koplasverbinding, met een dikte van > 6 mm

m3

4407 19 90 4407 14 00
Zoomspar (Westelijke hemlockspar "Tsuga heterophylla" en dennenboom "Abies 
spp.") overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, ook indien geschaafd, 
geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van > 6 mm

m3
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4407 19 90 4407 19 90
Naaldhout, in de lengte gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met 
een dikte van > 6 mm (m.u.v. den "Pinus spp.", spar "Abies spp.", spar "Picea spp.", 
SPF, Zoom-spar, eind- verbonden en geschaafd)

m3

4407 29 15 4407 23 10
Teak, overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, 
geschuurd of met koplasverbinding, ook indien geschaafd of geschuurd

m3

4407 29 15 4407 29 15

Keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, 
acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre 
de Rio, palissandre de Para, palissandre de Para, , abura, afrormosia, ako, andiroba, 
aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, 
framiré, frijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, ko , louro, 
maçaranduba, mahonie (excl. "Swietenia spp."), mandioqueira, mengkulang, 
merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, 
padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau Amarelo , pau marfim, pulai, punah, 
quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari en tola, overlangs gezaagd of 
afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van > 6 mm, met 
koplasverbinding, ook indien geschaafd of geschuurd

m3

4407 29 83 4407 23 20
Teak, overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, met een dikte van > 6 
mm, geschaafd (excl. koplas)

m3

4407 29 83 4407 29 83

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, 
cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, frijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, 
jequitiba, kosipo, kototib, louro, maçaranduba, mahonie (excl. "Swietenia spp."), 
mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, 
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau 
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, 
tauari, tola, keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, 
obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba en 
azobé, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte 
van > 6 mm, geschaafd (muv kopverbinding)

m3

4407 29 85 4407 23 10
Teak, overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, 
geschuurd of met koplasverbinding, ook indien geschaafd of geschuurd

m3

4407 29 85 4407 29 85

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, 
cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, frijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, 
jequitiba, kosipo, kototib, louro, maçaranduba, mahonie (excl. "Swietenia spp."), 
mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, 
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau 
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, 
tauari, tola, keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, 
obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, 
azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para en palissandre de Rose, overlangs 
gezaagd of afgestoken, in plakken gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm, 
geschuurd (m.u.v. koplas en geschaafd )

m3

4407 29 95 4407 23 90
Teak, overlangs gezaagd of afgestoken, gesneden of geschild, met een dikte van > 6 
mm (m.u.v. geschaafd, geschuurd of met koplasverbinding)

m3

4407 29 95 4407 29 95

Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé clair, bossé foncé, 
cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, frijo, fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, 
jequitiba, kosipo, kototib, louro, maçaranduba, mahonie (excl. "Swietenia spp."), 
mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, 
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau 
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, 
tauari, tola, keruing, ramin, kapur, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, 
obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, 
azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para en palissandre de Rose, overlangs 
gezaagd of afgestoken, in plakken gesneden of geschild, met een dikte > 6 mm (excl. 
koplas, geschaafd en geschuurd )

m3
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4411 12 90 4411 12 92
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, met een dikte <=5 mm, met een 
dichtheid van >0,8 g/cmł "HDF", mechanisch bewerkt of bedekt met een oppervlak

m3

4411 12 90 4411 12 94
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, met een dikte <=5 mm, met een 
dichtheid <=0,8 g/cmł, mechanisch bewerkt of bedekt met een oppervlak

m3

4411 13 90 4411 13 92
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, met een dikte >5 mm maar <=9 
mm, met een dichtheid >0,8 g/cmł "HDF", mechanisch bewerkt of bedekt met een 
oppervlak

m3

4411 13 90 4411 13 94
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, met een dikte >5 mm maar <=9 
mm, met een densiteit <=0,8 g/cmł, mechanisch bewerkt of met een bedekt oppervlak

m3

4411 14 90 4411 14 92
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, met een dikte >9 mm, met een 
dichtheid van >0,8 g/cmł "HDF", mechanisch bewerkt of bedekt met een oppervlak

m3

4411 14 90 4411 14 95
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, met een dikte >9 mm, met een 
dichtheid van >0,5 g/cmł maar <=0,8 g/cmł, mechanisch bewerkt of met een bedekt 
oppervlak

m3

4411 14 90 4411 14 97
Vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF" van hout, dikte >9 mm, dichtheid <=0,5 
g/cmł, mechanisch bewerkt of bedekt

m3

4411 93 10 4411 93 00

Vezelplaat van hout of andere houtachtige materialen, al dan niet geagglomereerd met 
harsen of andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van >0,5 g/cmł maar 
<=0,8 g/cmł (muv vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF"; spaanplaat, al dan niet 
verlijmd met een of meer vellen vezelplaat; gelamineerd hout met een laag multiplex; 
panelen met cellenstructuur waarvan beide zijden vezelplaat zijn; karton; herkenbare 
meubelonderdelen)

m3

4411 93 90 4411 93 00

Vezelplaat van hout of andere houtachtige materialen, al dan niet geagglomereerd met 
harsen of andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van >0,5 g/cmł maar 
<=0,8 g/cmł (muv vezelplaat van gemiddelde dichtheid "MDF"; spaanplaat, al dan niet 
verlijmd met een of meer vellen vezelplaat; gelamineerd hout met een laag multiplex; 
panelen met cellenstructuur waarvan beide zijden vezelplaat zijn; karton; herkenbare 
meubelonderdelen)

m3

4412 33 00 4412 33 10

Multiplex dat uitsluitend bestaat uit vellen hout <= 6 mm dik, met ten minste één 
buitenlaag van berken "Betula spp." (excl. bamboe, met een buitenlaag van tropisch 
hout en platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd hout en 
platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 33 00 4412 33 20

Multiplex dat uitsluitend bestaat uit vellen hout <= 6 mm dik, met ten minste één 
buitenlaag van populier of espen "Populus spp." (m.u.v. bamboe, met een buitenlaag 
van tropisch hout of berkenhout, en platen van samengeperst hout, panelen met 
cellenstructuur, ingelegd hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 33 00 4412 33 30

Multiplex dat uitsluitend bestaat uit vellen hout <= 6 mm dik, met ten minste één 
buitenlaag van eucalyptus "Eucalyptus spp." (m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van 
tropisch hout, berken, populier of espen, en platen van samengeperst hout, panelen 
met cellenstructuur, ingelegd hout en platen die herkenbaar zijn als 
meubelonderdelen)

m3

4412 33 00 4412 33 90

Multiplex uitsluitend bestaande uit platen van <= 6 mm dik, met ten minste één 
buitenlaag van niet-naaldhout van de soorten els, es, beuk, kers, kastanje, iep, 
hickory, paardenkastanje, linde, esdoorn, eik, plataan, robinia, tulpenhout of walnoot 
(m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van tropisch hout, berken, populier, espen of 
eucalyptus, en platen van samengeperst hout, panelen met cellenhout, ingelegd hout 
en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 94 10 4412 51 10
Meubelplaat, laminaat en latten, met tenminste één buitenlaag van tropisch hout en 
één van niet-naaldhout (excl. bamboe, triplex uitsluitend bestaande uit platen hout <= 
6 mm dik, en gelamineerd fineerhout)

m3
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4412 94 10 4412 52 00
Meubelplaat, laminaat en latten, met tenminste één buitenlaag van niet-naaldhout 
(m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen <= 6 mm dik, en gelamineerd fineerhout)

m3

4412 94 90 4412 51 90
Meubelplaat, laminaat en latten, met tenminste één buitenlaag van tropisch hout 
(m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van niet-naaldhout, triplex uitsluitend bestaande 
uit platen <= 6 mm dik, en gelamineerd fineerhout)

m3

4412 94 90 4412 59 00
Meubelplaat, laminaat en latten, met beide buitenlagen van naaldhout (excl. bamboe, 
met buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend bestaande uit platen <= 6 mm dik, 
en gelamineerd fineerhout)

m3

4412 99 30 4412 91 10

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van tropisch hout en één laag 
spaanplaat (excl. bamboe, triplex uitsluitend bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, 
gelamineerd fineerhout, meubelplaat, lamineerplaat, lattenplaat, platen samengeperst 
hout , panelen met cellenstructuur, ingelegd hout en platen die herkenbaar zijn als 
meubelonderdelen)

m3

4412 99 30 4412 92 10

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van niet-naaldhout en een laag 
spaanplaat (m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend 
bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout, meubelplaat, 
laminaat, latten, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd 
hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 30 4412 99 10

Gelamineerd hout met beide buitenlagen van naaldhout en met tenminste één laag 
spaanplaat (excl. bamboe, met een buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend 
bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout, meubelplaat , 
laminaat, latten, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd 
hout en platen die herkenbaar zijn als meubelcomponenten)

m3

4412 99 40 4412 41 91

Gelamineerd fineerhout "LVL", met ten minste één buitenlaag van tropisch hout en 
één van niet-naaldhout (excl. bamboe, triplex uitsluitend bestaande uit platen hout <= 
6 mm dik, platen samengeperst hout, panelen met cellenstructuur , ingelegd hout en 
platen herkenbaar als meubelonderdelen)

m3

4412 99 40 4412 42 00

Gelamineerd fineerhout "LVL", met ten minste één buitenlaag van niet-naaldhout 
(m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen hout <= 6 mm dik, platen samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, 
ingelegd hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 40 4412 91 91

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van tropisch hout en één van niet-
naaldhout (m.u.v. bamboe, met een laag spaanplaat, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout, meubelplaat, laminaat, latten, platen 
van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd hout en platen die 
herkenbaar zijn als meubelcomponenten)

m3

4412 99 40 4412 92 90

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van niet-naaldhout (m.u.v. bamboe, 
met een buitenlaag van tropisch hout, met een laag spaanplaat, triplex uitsluitend 
bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout , meubelplaat, 
laminaat, latten, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd 
hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 50 4412 41 91

Gelamineerd fineerhout "LVL", met ten minste één buitenlaag van tropisch hout en 
één van niet-naaldhout (excl. bamboe, triplex uitsluitend bestaande uit platen hout <= 
6 mm dik, platen samengeperst hout, panelen met cellenstructuur , ingelegd hout en 
platen herkenbaar als meubelonderdelen)

m3

4412 99 50 4412 42 00

Gelamineerd fineerhout "LVL", met ten minste één buitenlaag van niet-naaldhout 
(m.u.v. bamboe, met een buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen hout <= 6 mm dik, platen samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, 
ingelegd hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 50 4412 91 91

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van tropisch hout en één van niet-
naaldhout (m.u.v. bamboe, met een laag spaanplaat, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout, meubelplaat, laminaat, latten, platen 
van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd hout en platen die 
herkenbaar zijn als meubelcomponenten)

m3
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4412 99 50 4412 92 90

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van niet-naaldhout (m.u.v. bamboe, 
met een buitenlaag van tropisch hout, met een laag spaanplaat, triplex uitsluitend 
bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout , meubelplaat, 
laminaat, latten, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd 
hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 85 4412 41 99

Gelamineerd fineerhout "LVL", met ten minste één buitenlaag van tropisch hout (excl. 
bamboe, met een buitenlaag van niet-naaldhout, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen hout <= 6 mm dik, platen samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, 
ingelegd hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 85 4412 49 00

Gelamineerd fineerhout "LVL", met beide buitenlagen van naaldhout (m.u.v. bamboe, 
met een buitenlaag van tropisch hout, triplex uitsluitend bestaande uit platen hout <= 6 
mm dik, platen samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd hout en 
platen herkenbaar als meubelonderdelen)

m3

4412 99 85 4412 91 99

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van tropisch hout (m.u.v. bamboe, met 
een laag spaanplaat, met een buitenlaag van niet-naaldhout, triplex uitsluitend 
bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout , meubelplaat, 
laminaat, latten, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd 
hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 85 4412 92 90

Gelamineerd hout met minimaal één buitenlaag van niet-naaldhout (m.u.v. bamboe, 
met een buitenlaag van tropisch hout, met een laag spaanplaat, triplex uitsluitend 
bestaande uit platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout , meubelplaat, 
laminaat, latten, platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd 
hout en platen die herkenbaar zijn als meubelonderdelen)

m3

4412 99 85 4412 99 90

Gelamineerd hout met beide buitenlagen van naaldhout (excl. bamboe, met een 
buitenlaag van tropisch hout, met een laag spaanplaat, triplex uitsluitend bestaande uit 
platen hout <= 6 mm dik, gelamineerd fineerhout, meubelplaat, laminaatplaat , latten, 
platen van samengeperst hout, panelen met cellenstructuur, ingelegd hout en platen 
die herkenbaar zijn als meubelcomponenten)

m3

4414 00 10 4414 10 10

lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels e.d., van de tropische houtsoorten 
"okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, 
ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white 
lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, 
jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahogany "Swietenia spp.", imbuia, 
balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para en palissandre de Rose"

-

4414 00 90 4414 10 90

Houten lijsten voor schilderijen, foto's, spiegels of dergelijke voorwerpen, van tropisch 
hout (muv okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, 
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, donkerrood meranti, lichtrode meranti, 
meranti bakau, witte lauan, witte meranti, witte seraya, gele meranti, alan, keruing, 
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahonie "Swietenia 
spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil of palissandre de Rose)

-

4414 00 90 4414 90 00
Houten lijsten voor schilderijen, foto's, spiegels of soortgelijke voorwerpen (excl. 
tropisch hout)

-

4418 10 10 4418 11 00 Ramen, openslaande deuren en hun kozijnen, van tropisch hout p/st

4418 10 50 4418 19 50 Ramen, openslaande deuren en kozijnen daarvoor, van naaldhout (excl. tropisch hout) p/st

4418 10 90 4418 11 00 Ramen, openslaande deuren en hun kozijnen, van tropisch hout p/st

4418 10 90 4418 19 90
Ramen, openslaande deuren en kozijnen daarvoor, van hout (muv tropisch hout of 
naaldhout)

p/st
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4418 20 10 4418 21 10

Deuren en hun kozijnen en drempels, van tropisch hout "okoumé, obeche, sapelli, 
sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 
donkerrood meranti, lichtrood meranti, meranti bakau , witte lauan, witte meranti, witte 
seraya, gele meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, 
kempas, virola, mahonie "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, 
palissandre du Brésil en palissandre de Rose"

p/st

4418 20 50 4418 29 50 Deuren en hun kozijnen en drempels, van naaldhout (muv tropisch hout) p/st

4418 20 80 4418 21 90

Deuren en hun kozijnen en drempels, van tropisch hout (muv okoumé, obeche, sapelli, 
sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 
dark red meranti, light red meranti , meranti bakau, witte lauan, witte meranti, witte 
seraya, gele meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, 
kempas, virola, mahonie "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio , 
palissandre du Brésil of palissandre de Rose)

p/st

4418 20 80 4418 29 80 Deuren en hun kozijnen en drempels, van hout (muv tropisch hout of naaldhout) p/st

4418 60 00 4418 30 00 Palen en balken, van hout (excl. producten van 4418.81 t/m 4418.89) -

4418 60 00 4418 81 00 Gelijmd gelamineerd hout "glulam" -

4418 60 00 4418 82 00 Kruisgelamineerd hout "CLT of X-lam" -

4418 60 00 4418 83 00 Ik balken, van hout -

4418 60 00 4418 89 00
Engineered structurele houtproducten (excl. gelijmd of kruisgelamineerd hout en I-
balken)

-

4418 91 00 4418 81 00 Gelijmd gelamineerd hout "glulam" -

4418 91 00 4418 82 00 Kruisgelamineerd hout "CLT of X-lam" -

4418 91 00 4418 83 00 Ik balken, van hout -

4418 91 00 4418 89 00
Engineered structurele houtproducten (excl. gelijmd of kruisgelamineerd hout en I-
balken)

-

4418 91 00 4418 91 00

Schrijnwerk en timmerwerk voor de bouw van bamboe (m.u.v. ramen, openslaande 
deuren en kozijnen daarvoor, deuren en kozijnen en drempels daarvoor, palen en 
balken, gemonteerde vloerpanelen, houten bekistingen voor betonconstructies, 
dakspanen, schokbrekers, bewerkte constructiehoutproducten en prefab gebouwen)

-

4418 99 10 4418 81 00 Gelijmd gelamineerd hout "glulam" -

4418 99 90 4418 82 00 Kruisgelamineerd hout "CLT of X-lam" -

4418 99 90 4418 83 00 Ik balken, van hout -

4418 99 90 4418 89 00
Engineered structurele houtproducten (excl. gelijmd of kruisgelamineerd hout en I-
balken)

-

4418 99 90 4418 92 00 Cellulaire houten panelen -

4418 99 90 4418 99 00

Schrijnwerk en timmerwerk voor de bouwnijverheid, van hout (muv bamboe, ramen, 
openslaande deuren en kozijnen daarvoor, deuren en kozijnen en drempels daarvoor, 
palen en balken, gemonteerde vloerpanelen, houten bekisting voor betonconstructies, 
dakspanen, schokbrekers, technische constructies houtproducten, panelen met 
cellenstructuur en geprefabriceerde gebouwen)

-
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4419 90 10 4419 20 10

Servies en keukengerei, van tropisch hout "okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou 
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, donkerrode 
meranti, lichtrode meranti, meranti bakau, witte lauan , witte meranti, witte seraya, gele 
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, 
mahonie "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil en 
palissandre de Rose" (excl. interieurinrichting, ornamenten, kuipersproducten, tafel- 
en keukengerei onderdelen van hout, borstels, bezems en handzeven)

-

4419 90 90 4419 20 90

Servies en keukengerei, van tropisch hout (excl. okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou 
d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, donkerrode 
meranti, lichtrode meranti, meranti bakau , witte lauan, witte meranti, witte seraya, gele 
meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, 
mahonie "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre du Brésil of 
palissandre de Rose, en interieuraccessoires, ornamenten, kuipersproducten, tafel- en 
keukengerei onderdelen van hout, borstels, bezems en handzeven)

-

4419 90 90 4419 90 00
Tafel- en keukengerei, van hout (muv bamboe of tropisch hout, en 
interieuraccessoires, ornamenten, kuipersproducten, tafel- en keukengerei onderdelen 
van hout, borstels, bezems en handzeven)

-

4420 10 11 4420 11 10

Beeldjes en andere ornamenten, van tropisch hout "okoumé, obeche, sapelli, sipo, 
acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 
donkerrode meranti, lichtrode meranti, meranti bakau, wit lauan, witte meranti, witte 
seraya, gele meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, 
kempas, virola, mahonie "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, 
palissandre du Brésil en palissandre de Rose" (excl. houtinlegwerk en ingelegd hout)

-

4420 10 19 4420 11 90

Beeldjes en andere ornamenten, van tropisch hout (muv "okoumé, obeche, sapelli, 
sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 
dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, witte lauan, witte meranti, witte 
seraya, gele meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, 
kempas, virola, mahonie "Swietenia spp.", imbuia, balsa, palissandre de Rio, 
palissandre du Brésil of palissandre de Rose", en houten inlegwerk en ingelegd hout)

-

4420 10 19 4420 19 00
Beeldjes en andere ornamenten, van hout (muv tropisch hout, en inlegwerk van hout 
en ingelegd hout)

-

4421 91 00 4421 20 00 Doodskisten van hout p/st

4421 91 00 4421 91 00 houtwaren van bamboe, n.e.g. -

4421 99 91 4421 20 00 Doodskisten van hout p/st

4905 10 00 4905 90 00
Kaarten en hydrografische of soortgelijke kaarten van alle soorten, incl. atlassen, 
wandkaarten, topografische plattegronden en globes, gedrukt (excl. kaarten, 
plattegronden en globes, in reliëf of in boekvorm)

-

4905 91 00 4905 20 00
Kaarten en hydrografische of soortgelijke kaarten van alle soorten, incl. atlassen en 
topografische plattegronden, gedrukt en in boekvorm

-

4905 99 00 4905 90 00
Kaarten en hydrografische of soortgelijke kaarten van alle soorten, incl. atlassen, 
wandkaarten, topografische plattegronden en globes, gedrukt (excl. kaarten, 
plattegronden en globes, in reliëf of in boekvorm)

-

5501 10 00 5501 11 00 Draadkabel zoals gespecificeerd in aantekening 1 op hoofdstuk 55, van aramides -

5501 10 00 5501 19 00
Draadkabel zoals bedoeld in aantekening 1 op hoofdstuk 55, van nylon of andere 
polyamiden (muv aramiden)

-

5703 20 12 5703 29 10
Vloerbedekkingstegels, van nylon of andere polyamiden, getuft "naaldgeponst", al dan 
niet geconfectioneerd, bedrukt, met een oppervlakte van <= 1 m² (excl. turf)

m2
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5703 20 18 5703 29 19
Tapijten en andere vloerbedekkingen, van nylon of andere polyamiden, getuft 
"naaldgeponst", al dan niet geconfectioneerd, bedrukt (muv tegels met een 
oppervlakte van <= 1 m² en turf)

m2

5703 20 92 5703 29 91
Vloerbedekkingstegels, van nylon of andere polyamiden, getuft "naaldgeponst", al dan 
niet geconfectioneerd, met een oppervlakte van <= 1 m² (excl. bedrukt en turf)

m2

5703 20 98 5703 21 00 Turf, van nylon of andere polyamiden, getuft "naaldgeponst" m2

5703 20 98 5703 29 99
Tapijten en andere vloerbedekkingen, van nylon of andere polyamiden, getuft 
"naaldgeponst", ook indien geconfectioneerd (muv bedrukt, turf en tegels met een 
oppervlakte van <= 1 m²)

m2

5703 30 12 5703 39 10
Vloerbedekkingstegels, van polypropyleen, getuft "naaldgeponst", al dan niet 
geconfectioneerd, met een oppervlakte van <= 1 m² (excl. graszoden)

m2

5703 30 18 5703 31 00
Turf, van synthetische of kunstmatige textielstoffen, getuft "naaldgeponst", ook indien 
geconfectioneerd (muv nylon of andere polyamiden)

m2

5703 30 18 5703 39 19
Tapijten en andere vloerbedekkingen, van polypropyleen, getuft "naaldgeponst", al 
dan niet geconfectioneerd (muv tegels met een oppervlakte van <= 1 m², en 
graszoden)

m2

5703 30 82 5703 39 91
Vloerbedekkingstegels, van synthetische of kunstmatige textielstoffen, getuft 
"naaldgeponst", ook indien geconfectioneerd, met een oppervlakte van <= 1 m² (m.u.v. 
nylon of andere polyamiden, van polypropyleen en turf)

m2

5703 30 88 5703 31 00
Turf, van synthetische of kunstmatige textielstoffen, getuft "naaldgeponst", ook indien 
geconfectioneerd (muv nylon of andere polyamiden)

m2

5703 30 88 5703 39 99
Tapijten en andere vloerbedekkingen, van synthetische of kunstmatige textielstoffen, 
getuft "naaldgeponst", ook indien geconfectioneerd (muv nylon of andere polyamiden, 
van polypropyleen, tegels met een oppervlakte van <= 1 m² en turf)

m2

5802 11 00 5802 10 00
Badstof en dergelijke weefsels van badstof, van katoen (muv smal weefsel bedoeld bij 
post 5806, tapijten en andere vloerbedekkingen)

m2

5802 19 00 5802 10 00
Badstof en dergelijke weefsels van badstof, van katoen (muv smal weefsel bedoeld bij 
post 5806, tapijten en andere vloerbedekkingen)

m2

6116 10 20 6116 10 20
Handschoenen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met rubber, van brei- 
of haakwerk

pa

6116 10 80 6116 10 80
Wanten en wanten, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of met plastic of met rubber 
bedekt, van brei- of haakwerk, en handschoenen, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of 
met plastic bedekt, van brei- of haakwerk

pa

6116 91 00 6116 10 20
Handschoenen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met rubber, van brei- 
of haakwerk

pa

6116 91 00 6116 10 80
Wanten en wanten, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of met plastic of met rubber 
bedekt, van brei- of haakwerk, en handschoenen, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of 
met plastic bedekt, van brei- of haakwerk

pa

6116 91 00 6116 91 00
Handschoenen, wanten en wanten, van wol of fijn haar, van brei- of haakwerk (m.u.v. 
geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met kunststof of rubber, en voor 
baby's)

pa

6116 92 00 6116 10 20
Handschoenen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met rubber, van brei- 
of haakwerk

pa

6116 92 00 6116 10 80
Wanten en wanten, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of met plastic of met rubber 
bedekt, van brei- of haakwerk, en handschoenen, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of 
met plastic bedekt, van brei- of haakwerk

pa

6116 92 00 6116 92 00
Handschoenen, wanten en wanten, van brei- of haakwerk van katoen (m.u.v. 
geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met kunststof of rubber, en voor 
baby's)

pa

6116 93 00 6116 10 20
Handschoenen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met rubber, van brei- 
of haakwerk

pa

6116 93 00 6116 10 80
Wanten en wanten, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of met plastic of met rubber 
bedekt, van brei- of haakwerk, en handschoenen, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of 
met plastic bedekt, van brei- of haakwerk

pa
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6116 93 00 6116 93 00
Handschoenen, wanten en wanten, van synthetische vezels, van brei- of haakwerk 
(m.u.v. geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met kunststof of rubber, en 
voor baby's)

pa

6116 99 00 6116 10 20
Handschoenen, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd met rubber, van brei- 
of haakwerk

pa

6116 99 00 6116 10 80
Wanten en wanten, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of met plastic of met rubber 
bedekt, van brei- of haakwerk, en handschoenen, geïmpregneerd, bedekt, bedekt of 
met plastic bedekt, van brei- of haakwerk

pa

6116 99 00 6116 99 00
Handschoenen, wanten en wanten, van textiel, van brei- of haakwerk (muv wol, fijn 
haar, katoen of synthetische vezels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of gelamineerd 
met kunststof of rubber, en voor baby's)

pa

6201 11 00 6201 20 00
Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van wol of fijn haar (muv brei- of 
haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6201 12 10 6201 30 10

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6201 12 90 6201 30 90

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6201 13 10 6201 40 10

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6201 13 90 6201 40 90

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6201 19 00 6201 90 00

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van textielstoffen (muv wol, fijn haar, 
katoen of synthetische of kunstmatige vezels, van brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6201 91 00 6201 20 00
Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van wol of fijn haar (muv brei- of 
haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6201 92 00 6201 30 10

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6201 92 00 6201 30 90

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6201 93 00 6201 40 10

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6201 93 00 6201 40 90

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st
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6201 99 00 6201 90 00

Heren- of jongensoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van textielstoffen (muv wol, fijn haar, 
katoen of synthetische of kunstmatige vezels, van brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 11 00 6202 20 00
Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van wol of fijn haar (muv brei- of 
haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 12 10 6202 30 10

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6202 12 90 6202 30 90

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6202 13 10 6202 40 10

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 13 90 6202 40 90

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 19 00 6202 90 00

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van textielstoffen (muv wol, fijn haar, 
katoen of synthetische of kunstmatige vezels, van brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 91 00 6202 20 00
Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van wol of fijn haar (muv brei- of 
haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 92 00 6202 30 10

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6202 92 00 6202 30 90

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van katoen, met een gewicht per 
kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, ensembles, jasjes, blazers 
en broeken)

p/st

6202 93 00 6202 40 10

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van <= 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 93 00 6202 40 90

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, 
met een gewicht per kledingstuk van > 1 kg (muv brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6202 99 00 6202 90 00

Dames- of meisjesoverjassen, autojassen, capes, mantels, anoraks, incl. ski-jacks, 
windjacks, windjacks en dergelijke artikelen, van textielstoffen (muv wol, fijn haar, 
katoen of synthetische of kunstmatige vezels, van brei- of haakwerk, kostuums, 
ensembles, jasjes, blazers en broeken)

p/st

6210 20 00 6210 20 00
Kledingstukken van de soort bedoeld in post 6201, met rubber of geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of gelamineerd met plastic of andere stoffen

p/st

6210 30 00 6210 30 00
Kledingstukken van de soort bedoeld in post 6202, met rubber of geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of gelamineerd met plastic of andere stoffen

p/st

6210 40 00 6210 20 00
Kledingstukken van de soort bedoeld in post 6201, met rubber of geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of gelamineerd met plastic of andere stoffen

p/st
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6210 40 00 6210 40 00
Heren- of jongenskleding van textiel, met rubber of geïmpregneerd, bekleed, bedekt of 
gelamineerd met plastic of andere stoffen (muv van de soort bedoeld in post 6201, en 
babykleding en kledingtoebehoren)

-

6210 50 00 6210 30 00
Kledingstukken van de soort bedoeld in post 6202, met rubber of geïmpregneerd, 
bekleed, bedekt of gelamineerd met plastic of andere stoffen

p/st

6210 50 00 6210 50 00
Dames- of meisjeskleding van textielweefsels, met rubber of geïmpregneerd, bekleed, 
bedekt of gelamineerd met plastic of andere stoffen (m.u.v. van de soort bedoeld in 
post 6202, en babykleding en kledingtoebehoren)

-

6812 92 00 6812 99 90

Werken van asbest of mengsels op basis van asbest of asbest en 
magnesiumcarbonaat, bijv. garen, draad, koorden, touw, weefsels of breisels, al dan 
niet versterkt (muv crocidoliet-asbest; bewerkte asbestvezels; mengsels op basis van 
asbest of op basis van asbest en magnesiumcarbonaat; kleding, kledingaccessoires, 
schoeisel en hoofddeksels; frictiemateriaal op basis van asbest; artikelen van 
asbestcement)

-

6812 93 00 6812 99 90

Werken van asbest of mengsels op basis van asbest of asbest en 
magnesiumcarbonaat, bijv. garen, draad, koorden, touw, weefsels of breisels, al dan 
niet versterkt (muv crocidoliet-asbest; bewerkte asbestvezels; mengsels op basis van 
asbest of op basis van asbest en magnesiumcarbonaat; kleding, kledingaccessoires, 
schoeisel en hoofddeksels; frictiemateriaal op basis van asbest; artikelen van 
asbestcement)

-

6812 99 90 6812 99 90

Werken van asbest of mengsels op basis van asbest of asbest en 
magnesiumcarbonaat, bijv. garen, draad, koorden, touw, weefsels of breisels, al dan 
niet versterkt (muv crocidoliet-asbest; bewerkte asbestvezels; mengsels op basis van 
asbest of op basis van asbest en magnesiumcarbonaat; kleding, kledingaccessoires, 
schoeisel en hoofddeksels; frictiemateriaal op basis van asbest; artikelen van 
asbestcement)

-

6815 10 10 6815 11 00 Koolstofvezels -

6815 10 10 6815 12 00 Weefsels van koolstofvezels, voor niet-elektrische doeleinden -

6815 10 10 6815 13 00 Artikelen van koolstofvezels, voor niet-elektrische doeleinden (excl. weefsels) -

6815 10 90 6815 19 00
Werken van grafiet of koolstof, voor niet-elektrische doeleinden (muv koolstofvezels 
en werken van koolstofvezels)

-

6815 91 00 6815 91 00
Werken van steen of andere minerale stoffen, n.e.g. met magnesiet, magnesia in de 
vorm van periklaas, dolomiet incl. in de vorm van dolime of chromiet

-

6815 99 00 6815 91 00
Werken van steen of andere minerale stoffen, n.e.g. met magnesiet, magnesia in de 
vorm van periklaas, dolomiet incl. in de vorm van dolime of chromiet

-

6815 99 00 6815 99 00 Werken van steen of van andere minerale stoffen, n.e.g. -

7001 00 10 7001 00 10
Glasafval en ander glasafval (muv glas in de vorm van poeder, in korrels of in vlokken, 
en geactiveerd glas bedoeld bij post 8549)

-

7019 19 10 7019 13 00
Garens en lonten van glasvezels (excl. in geknipte strengen met een lengte <= 50 
mm, en rovings)

-

7019 19 10 7019 19 00 Glasvezelcakes "textielcakes" en gesneden glasvezelstrengen met een lengte >50mm -

7019 19 90 7019 13 00
Garens en lonten van glasvezels (excl. in geknipte strengen met een lengte <= 50 
mm, en rovings)

-

7019 19 90 7019 19 00 Glasvezelcakes "textielcakes" en gesneden glasvezelstrengen met een lengte >50mm -

7019 31 00 7019 14 00 Mechanisch gebonden matten van glasvezels -

7019 31 00 7019 15 00 Chemisch gebonden matten van glasvezels -

7019 32 00 7019 71 00 Dunne vellen "sluiers" van onregelmatig gelamineerde glasvezels -
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7019 39 00 7019 62 00 Gesloten weefsels van rovings van glasvezels, mechanisch gebonden (excl. geweven) -

7019 39 00 7019 69 10 Gestikte of genaaide weefsels van glasvezels (excl. gesloten weefsels van rovings) -

7019 39 00 7019 72 00 Chemisch gebonden gesloten weefsels van glasvezels (excl. sluiers) -

7019 39 00 7019 73 00 Chemisch gebonden open weefsels van glasvezels (excl. sluiers) -

7019 39 00 7019 80 10 Planken, matrassen en dergelijke producten, van glaswol -

7019 39 00 7019 90 00 Glasvezels en werken daarvan, n.e.g. -

7019 40 00 7019 61 00 Gesloten weefsels van rovings van glasvezels -

7019 40 00 7019 65 00 Open weefsels van glasvezels, met een breedte <= 30 cm -

7019 40 00 7019 66 00 Open weefsels van glasvezels, met een breedte > 30 cm -

7019 40 00 7019 90 00 Glasvezels en werken daarvan, n.e.g. -

7019 51 00 7019 63 00 Gesloten weefsels, platbinding, van glasvezelgarens (m.u.v. bekleed of gelamineerd) -

7019 51 00 7019 64 00 Gesloten weefsels, platbinding, van glasvezelgarens, gecoat of gelamineerd -

7019 51 00 7019 65 00 Open weefsels van glasvezels, met een breedte <= 30 cm -

7019 51 00 7019 69 90
Mechanisch gebonden weefsels van glasvezels (m.u.v. gesloten weefsels van rovings, 
en geweven, gestikte of genaaide weefsels)

-

7019 51 00 7019 90 00 Glasvezels en werken daarvan, n.e.g. -

7019 52 00 7019 63 00 Gesloten weefsels, platbinding, van glasvezelgarens (m.u.v. bekleed of gelamineerd) -

7019 52 00 7019 64 00 Gesloten weefsels, platbinding, van glasvezelgarens, gecoat of gelamineerd -

7019 52 00 7019 66 00 Open weefsels van glasvezels, met een breedte > 30 cm -

7019 52 00 7019 90 00 Glasvezels en werken daarvan, n.e.g. -

7019 59 00 7019 63 00 Gesloten weefsels, platbinding, van glasvezelgarens (m.u.v. bekleed of gelamineerd) -

7019 59 00 7019 64 00 Gesloten weefsels, platbinding, van glasvezelgarens, gecoat of gelamineerd -

7019 59 00 7019 66 00 Open weefsels van glasvezels, met een breedte > 30 cm -

7019 59 00 7019 69 90
Mechanisch gebonden weefsels van glasvezels (m.u.v. gesloten weefsels van rovings, 
en geweven, gestikte of genaaide weefsels)

-

7019 59 00 7019 90 00 Glasvezels en werken daarvan, n.e.g. -

7019 90 00 7019 69 90
Mechanisch gebonden weefsels van glasvezels (m.u.v. gesloten weefsels van rovings, 
en geweven, gestikte of genaaide weefsels)

-

7019 90 00 7019 80 90 Glaswol en artikelen van glaswol (excl. planken, matrassen en soortgelijke producten) -

7019 90 00 7019 90 00 Glasvezels en werken daarvan, n.e.g. -

7104 20 10 7104 21 00
diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw 
bewerkt

g
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7104 20 90 7104 29 00
edelstenen en halfedelstenen, synthetisch of gereconstrueerd, onbewerkt of enkel 
gezaagd of ruw bewerkt, ook indien in stellen (m.u.v. piëzo-elektrische kwarts en 
diamanten)

g

7104 90 10 7104 91 00

diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, bewerkt, ook indien in stellen (niet 
aaneengeregen, gezet of gevat); diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, tijdelijk 
aaneengeregen met het oog op vervoer (niet in stellen) (m.u.v. enkel gezaagde of ruw 
diamanten)

g

7104 90 90 7104 99 00

edelstenen en halfedelstenen, synthetisch of gereconstrueerd, bewerkt, ook indien in 
stellen (niet aaneengeregen, gezet of gevat); edelstenen en halfedelstenen, 
synthetisch of gereconstrueerd, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer (niet in 
stellen) (m.u.v. enkel gezaagde of ruw bewerkte edelstenen; piëzo-elektrische kwarts 
en diamanten)

g

7112 91 00 7112 91 00

Afval en schroot van goud, incl. metaal geplateerd met goud, en ander afval en afval 
dat goud of goudverbindingen bevat, van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor het terugwinnen van edele metalen (muv as, en afval en afval van goud dat is 
omgesmolten tot onbewerkte blokken, ingots of soortgelijke vormen, en veegvuil dat 
andere edele metalen bevat, en elektronisch afval bedoeld bij post 8549)

-

7112 91 00 8549 21 00

Elektrisch en elektronisch afval en schroot, van de soort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen, bevattende primaire cellen, primaire 
batterijen, elektrische accu's, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander 
geactiveerd glas, of elektrische of elektronische onderdelen die cadmium, kwik, lood 
of polychloorbifenylen "PCB's"

-

7112 91 00 8549 29 00

Elektrisch en elektronisch afval en schroot, van de soort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (m.u.v. primaire cellen, primaire 
batterijen, elektrische accu's, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander 
geactiveerd glas, of elektrisch of elektronisch componenten die cadmium, kwik, lood of 
polychloorbifenylen bevatten "PCB's")

-

7112 92 00 7112 92 00

Afval en schroot van platina, incl. metaal bekleed met platina, en ander afval en afval 
dat platina of platinaverbindingen bevat, van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt 
voor de terugwinning van edele metalen (muv as, en afval en afval van platina dat is 
omgesmolten tot onbewerkte blokken, ingots of soortgelijke vormen, en veegvuil dat 
andere edele metalen bevat, en elektronisch afval bedoeld bij post 8549)

-

7112 92 00 8549 21 00

Elektrisch en elektronisch afval en schroot, van de soort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen, bevattende primaire cellen, primaire 
batterijen, elektrische accu's, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander 
geactiveerd glas, of elektrische of elektronische onderdelen die cadmium, kwik, lood 
of polychloorbifenylen "PCB's"

-

7112 92 00 8549 29 00

Elektrisch en elektronisch afval en schroot, van de soort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (m.u.v. primaire cellen, primaire 
batterijen, elektrische accu's, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander 
geactiveerd glas, of elektrisch of elektronisch componenten die cadmium, kwik, lood of 
polychloorbifenylen bevatten "PCB's")

-

7112 99 00 7112 99 00

Afval en afval van zilver, incl. metaal geplateerd met zilver, en ander afval en afval dat 
zilver of zilververbindingen bevat, van de soort die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor 
het terugwinnen van edele metalen (muv as, en afval en afval dat is gesmolten tot 
onbewerkte blokken, ingots of soortgelijke vormen, en e- afval van post 8549)

-

7112 99 00 8549 21 00

Elektrisch en elektronisch afval en schroot, van de soort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen, bevattende primaire cellen, primaire 
batterijen, elektrische accu's, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander 
geactiveerd glas, of elektrische of elektronische onderdelen die cadmium, kwik, lood 
of polychloorbifenylen "PCB's"

-
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7112 99 00 8549 29 00

Elektrisch en elektronisch afval en schroot, van de soort die hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (m.u.v. primaire cellen, primaire 
batterijen, elektrische accu's, kwikschakelaars, glas van kathodestraalbuizen of ander 
geactiveerd glas, of elektrisch of elektronisch componenten die cadmium, kwik, lood of 
polychloorbifenylen bevatten "PCB's")

-

7304 39 10 7304 39 82

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (muv koudgetrokken 
of koudgewalst, van gietijzer, lijn pijpen van de soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, mantelbuizen, buizen en boorpijpen van de soort gebruikt voor het 
boren naar olie of gas en buizen, en gaspijpen bedoeld bij onderverdeling 7304 39 50)

-

7304 39 10 7304 39 83

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm maar <= 406,4 mm 
(excl. koudgetrokken of koudgewalst , van gietijzer, leidingpijpen van de soort gebruikt 
voor olie- of gaspijpleidingen, mantelbuizen, buizen en boorpijpen van de soort 
gebruikt voor het boren naar olie of gas en buizen, en gaspijpen bedoeld bij 
onderverdeling 7304 39 50)

-

7304 39 10 7304 39 88

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm (muv koudgetrokken of 
koudgewalst, van gietijzer, lijnpijp van de soort gebruikt voor olie- of gaspijpleidingen, 
mantelbuizen, buizen en boorpijpen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of 
gas en buizen, en gaspijpen bedoeld bij onderverdeling 7304 39 50)

-

7304 39 52 7304 39 50
Buizen met schroefdraad of schroefdraad "gaspijp", naadloos, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal (muv gietijzer)

-

7304 39 58 7304 39 50
Buizen met schroefdraad of schroefdraad "gaspijp", naadloos, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal (muv gietijzer)

-

7304 39 92 7304 39 82

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (muv koudgetrokken 
of koudgewalst, van gietijzer, lijn pijpen van de soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, mantelbuizen, buizen en boorpijpen van de soort gebruikt voor het 
boren naar olie of gas en buizen, en gaspijpen bedoeld bij onderverdeling 7304 39 50)

-

7304 39 93 7304 39 83

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm maar <= 406,4 mm 
(excl. koudgetrokken of koudgewalst , van gietijzer, leidingpijpen van de soort gebruikt 
voor olie- of gaspijpleidingen, mantelbuizen, buizen en boorpijpen van de soort 
gebruikt voor het boren naar olie of gas en buizen, en gaspijpen bedoeld bij 
onderverdeling 7304 39 50)

-

7304 39 98 7304 39 88

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-
gelegeerd staal, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm (muv koudgetrokken of 
koudgewalst, van gietijzer, lijnpijp van de soort gebruikt voor olie- of gaspijpleidingen, 
mantelbuizen, buizen en boorpijpen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of 
gas en buizen, en gaspijpen bedoeld bij onderverdeling 7304 39 50)

-

7304 49 10 7304 49 83

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde dwarsdoorsnede, van roestvrij 
staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (muv koudgetrokken of 
koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie- of gaspijpleidingen, en mantels 
en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of gas en buizen)

-

7304 49 10 7304 49 85

Buizen, buizen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van roestvrij staal, 
met een uitwendige diameter van > 168,3 mm maar <= 406,4 mm (excl. 
koudgetrokken of koudgewalste, lijnbuis van een soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, en mantels en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie 
of gas en buizen)

-
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7304 49 10 7304 49 89

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde dwarsdoorsnede, van roestvrij 
staal, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm (muv koudgetrokken of 
koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie of gas pijpleidingen, en mantels 
en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of gas en buizen)

-

7304 49 93 7304 49 83

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde dwarsdoorsnede, van roestvrij 
staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm (muv koudgetrokken of 
koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie- of gaspijpleidingen, en mantels 
en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of gas en buizen)

-

7304 49 95 7304 49 85

Buizen, buizen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van roestvrij staal, 
met een uitwendige diameter van > 168,3 mm maar <= 406,4 mm (excl. 
koudgetrokken of koudgewalste, lijnbuis van een soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, en mantels en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie 
of gas en buizen)

-

7304 49 99 7304 49 89

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde dwarsdoorsnede, van roestvrij 
staal, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm (muv koudgetrokken of 
koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie of gas pijpleidingen, en mantels 
en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of gas en buizen)

-

7304 51 12 7304 51 10

Naadloze buizen, pijpen en holle profielen, met cirkelvormige doorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, koudgetrokken of koudgewalst "koud 
gereduceerd", recht en met een gelijkmatige wanddikte, bevattende >= 0, 9% maar <= 
1,15% koolstof en >= 0,5% maar <= 2% chroom, al dan niet in gewicht <= 0,5% 
molybdeen (muv buizen, buizen en holle profielen bedoeld bij onderverdelingen 7304 
19 tot 7304 29)

-

7304 51 18 7304 51 10

Naadloze buizen, pijpen en holle profielen, met cirkelvormige doorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, koudgetrokken of koudgewalst "koud 
gereduceerd", recht en met een gelijkmatige wanddikte, bevattende >= 0, 9% maar <= 
1,15% koolstof en >= 0,5% maar <= 2% chroom, al dan niet in gewicht <= 0,5% 
molybdeen (muv buizen, buizen en holle profielen bedoeld bij onderverdelingen 7304 
19 tot 7304 29)

-

7304 59 10 7304 59 82

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm 
(muv koudgetrokken of koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, mantels en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of 
gas, en producten bedoeld bij onderverdeling 7304 59 30)

-

7304 59 10 7304 59 83

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met cirkelvormige doorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm maar 
<= 406,4 mm (excl. koudgetrokken of koudgewalst, leidingpijpen van de soort gebruikt 
voor olie- of gaspijpleidingen, mantels en buizen van de soort gebruikt voor het boren 
naar olie of gas, en producten bedoeld bij onderverdeling 7304 59 30)

-

7304 59 10 7304 59 89

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde dwarsdoorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm (muv 
koudgetrokken of koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, mantelbuizen en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar 
olie of gas, alsmede producten bedoeld bij onderverdeling 7304 59 30)

-

7304 59 32 7304 59 30

Buizen, pijpen en holle profielen van gelegeerd staal (excl. roestvrij staal), naadloos, 
cirkelvormige doorsnede (niet koudgetrokken of koudgewalst), recht en uniforme 
wanddikte, bevattende >= 0,9% maar <= 1,15% koolstof en >= 0,5% maar <= 2% 
chroom, al dan niet bevattende <= 0,5% molybdeen (muv buizen, buizen en holle 
profielen bedoeld bij de onderverdelingen 7304 19 t/m 7304 29)

-

7304 59 38 7304 59 30

Buizen, pijpen en holle profielen van gelegeerd staal (excl. roestvrij staal), naadloos, 
cirkelvormige doorsnede (niet koudgetrokken of koudgewalst), recht en uniforme 
wanddikte, bevattende >= 0,9% maar <= 1,15% koolstof en >= 0,5% maar <= 2% 
chroom, al dan niet bevattende <= 0,5% molybdeen (muv buizen, buizen en holle 
profielen bedoeld bij de onderverdelingen 7304 19 t/m 7304 29)

-
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7304 59 92 7304 59 82

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde doorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter van <= 168,3 mm 
(muv koudgetrokken of koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, mantels en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar olie of 
gas, en producten bedoeld bij onderverdeling 7304 59 30)

-

7304 59 93 7304 59 83

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met cirkelvormige doorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm maar 
<= 406,4 mm (excl. koudgetrokken of koudgewalst, leidingpijpen van de soort gebruikt 
voor olie- of gaspijpleidingen, mantels en buizen van de soort gebruikt voor het boren 
naar olie of gas, en producten bedoeld bij onderverdeling 7304 59 30)

-

7304 59 99 7304 59 89

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met ronde dwarsdoorsnede, van ander 
gelegeerd staal dan roestvrij staal, met een uitwendige diameter van > 406,4 mm (muv 
koudgetrokken of koudgewalste lijnpijpen van de soort gebruikt voor olie- of 
gaspijpleidingen, mantelbuizen en buizen van de soort gebruikt voor het boren naar 
olie of gas, alsmede producten bedoeld bij onderverdeling 7304 59 30)

-

7306 11 10 7306 11 00
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij 
staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm

-

7306 11 90 7306 11 00
Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van roestvrij 
staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm

-

7306 19 10 7306 19 00
Buizen en pijpen, voor de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van ijzer of 
staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of 
van gietijzer)

-

7306 19 90 7306 19 00
Buizen en pijpen, voor de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, gelast, van ijzer of 
staal, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of 
van gietijzer)

-

7306 30 11 7306 30 12
Precisiebuizen, gelast, met cirkelvormige doorsnede, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, koudgetrokken of koudgewalst "koud gereduceerd"

-

7306 30 11 7306 30 18
Precisiebuizen, gelast, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-gelegeerd staal 
(muv koudgetrokken of koudgewalst)

-

7306 30 19 7306 30 12
Precisiebuizen, gelast, met cirkelvormige doorsnede, van ijzer of van niet-gelegeerd 
staal, koudgetrokken of koudgewalst "koud gereduceerd"

-

7306 30 19 7306 30 18
Precisiebuizen, gelast, met ronde doorsnede, van ijzer of van niet-gelegeerd staal 
(muv koudgetrokken of koudgewalst)

-

7306 50 20 7306 50 21
Stalen precisiebuizen, gelast, met cirkelvormige doorsnede, van ander gelegeerd staal 
dan roestvrij staal, koudgetrokken of koudgewalst "koud gereduceerd"

-

7306 50 20 7306 50 29
Stalen precisiebuizen, gelast, met cirkelvormige doorsnede, van ander gelegeerd staal 
dan roestvrij staal (muv koudgetrokken of koudgewalst)

-

7419 10 00 7419 20 00
werken van koper, gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch verder onbewerkt, 
n.e.g.

-

7419 10 00 7419 80 90 werken van koper, n.e.g. -

7419 91 00 7419 20 00
werken van koper, gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch verder onbewerkt, 
n.e.g.

-

7419 99 10 7419 80 10

Doek "incl. eindloze banden", rooster en gaas, van koperdraad waarvan de grootste 
doorsnede <= 6 mm, en strekmetaal, van koper (muv doek van metaalvezels voor 
kleding, voering en soortgelijk gebruik, vloeimiddel -gecoat koperweefsel voor 
hardsolderen, doek, grill en netten gemaakt in handzeven of machineonderdelen)

-

7419 99 30 7419 80 30 veren van koper (m.u.v. uurwerkveren, veerringen en andere verende sluitingen) -

7419 99 90 7419 80 90 werken van koper, n.e.g. -

7606 11 10 7606 11 30 Aluminium composiet paneel, van ongelegeerd aluminium, dikte > 0,2 mm m2
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7606 11 10 7606 11 50
Platen, platen en strippen, van niet-gelegeerd aluminium, met een dikte > 0,2 mm, 
vierkant of rechthoekig, geverfd, gevernist of bekleed met kunststof (muv aluminium 
composiet paneel)

-

7606 11 91 7606 11 30 Aluminium composiet paneel, van ongelegeerd aluminium, dikte > 0,2 mm m2

7606 11 91 7606 11 91
platen, banden en strippen, van niet-gelegeerd aluminium, vierkant of rechthoekig, met 
een dikte van > 0,2 mm, doch < 3 mm (m.u.v. die geverfd, gevernist of bekleed met 
kunststof; plaatgaas verkregen door het uitrekken van platen, banden of strippen)

-

7606 11 93 7606 11 30 Aluminium composiet paneel, van ongelegeerd aluminium, dikte > 0,2 mm m2

7606 11 93 7606 11 93
platen, banden en strippen, van niet-gelegeerd aluminium, vierkant of rechthoekig, met 
een dikte van >= 3 mm, doch < 6 mm (m.u.v. die geverfd, gevernist of bekleed met 
kunststof)

-

7606 11 99 7606 11 30 Aluminium composiet paneel, van ongelegeerd aluminium, dikte > 0,2 mm m2

7606 11 99 7606 11 99
platen, banden en strippen, van niet-gelegeerd aluminium, vierkant of rechthoekig, met 
een dikte van >= 6 mm (m.u.v. die geverfd, gevernist of bekleed met kunststof)

-

7606 12 20 7606 12 30 Aluminium composiet paneel, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm m2

7606 12 20 7606 12 50
Platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, met een dikte > 0,2 mm, vierkant 
of rechthoekig, geverfd, gevernist of bekleed met kunststof (excl. rompvoorraad voor 
drankblikjes, eindvoorraad en lipjes en aluminium composietpaneel)

-

7606 12 92 7606 12 30 Aluminium composiet paneel, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm m2

7606 12 92 7606 12 92

Platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, vierkant of rechthoekig, met een 
dikte van > 0,2 mm, doch < 3 mm (m.u.v. die geverfd, gevernist of bekleed met 
kunststof; plaatgaas verkregen door het uitrekken van platen, bladen en strippen; 
materiaal voor rompen, bodems en lipjes van drankblikjes)

-

7606 12 93 7606 12 30 Aluminium composiet paneel, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm m2

7606 12 93 7606 12 93
platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, vierkant of rechthoekig, met een 
dikte van >= 3 mm, doch < 6 mm (m.u.v. die geverfd, gevernist of bekleed met 
kunststof)

-

7606 12 99 7606 12 30 Aluminium composiet paneel, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm m2

7606 12 99 7606 12 99
platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, vierkant of rechthoekig, met een 
dikte van >= 6 mm (m.u.v. die geverfd, gevernist of bekleed met kunststof)

-

7607 20 90 7607 20 91 Aluminium composiet paneel, dikte <= 0,2 mm m2

7607 20 90 7607 20 99
Aluminiumfolie, met een rugzijde, met een dikte (excl. eventuele rugzijde) van >= 
0,021 mm maar <= 0,2 mm (excl. stempelfolie bedoeld bij post 3212, folie vervaardigd 
als kerstboomversieringsmateriaal en aluminium composiet paneel)

-

8103 90 10 8103 99 10
staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen, van tantaal, n.e.g. (m.u.v. enkel 
door sinteren verkregen staven)

-

8103 90 90 8103 91 00 smeltkroezen van tantaal -

8103 90 90 8103 99 90 werken van tantaal, n.e.g. -

8106 00 10 8106 10 10
bismut, ruw; poeder van bismut; resten en afval van bismut, bevattende > 99,99 
gewichtspercenten bismut

-

8106 00 10 8106 90 10
bismut, ruw; poeder van bismut; resten en afval van bismut, bevattende <= 99,99 
gewichtspercenten bismut

-

8106 00 90 8106 10 90 Bismut en werken daarvan, bevattende > 99,99 gewichtspercenten, n.e.g. -
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8106 00 90 8106 90 90 Bismut en werken daarvan, bevattende <= 99,99 gewichtspercenten, n.e.g. -

8107 20 00 8112 69 10 ruw cadmium en poeders van cadmium -

8107 30 00 8112 61 00 resten en afval van cadmium (m.u.v. schuim) -

8107 90 00 8112 69 90 werken van cadmium, n.e.g. -

8109 20 00 8109 21 00
ruw zirkonium; poeder van zirkonium, bevattende < 1 gewichtsdeel hafnium op 500 
gewichtsdelen zirkonium

-

8109 20 00 8109 29 00
ruw zirkonium; poeder van zirkonium, bevattende => 1 gewichtsdeel hafnium op 500 
gewichtsdelen zirkonium

-

8109 30 00 8109 31 00
resten en afval van zirkonium, bevattende < 1 gewichtsdeel hafnium op 500 
gewichtsdelen zirkonium, n.e.g.

-

8109 30 00 8109 39 00
resten en afval van zirkonium, bevattende => 1 gewichtsdeel hafnium op 500 
gewichtsdelen zirkonium, n.e.g.

-

8109 90 00 8109 91 00
werken van zirkonium, bevattende < 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen 
zirkonium, n.e.g.

-

8109 90 00 8109 99 00
werken van zirkonium, bevattende => 1 gewichtsdeel hafnium op 500 gewichtsdelen 
zirkonium, n.e.g.

-

8112 92 10 8112 31 00 ruw hafnium en resten, afval en poeder van hafnium (m.u.v. assen en residuen) -

8112 92 21 8112 41 10 resten en afval van rhenium(m.u.v. assen en residuen) -

8112 92 21 8112 92 21
resten en afval van niobium "columbium", gallium, indium, vanadium, germanium 
(m.u.v. assen en residuen)

-

8112 92 31 8112 41 90 ruw rhenium en poeder van rhenium -

8112 92 31 8112 92 40 ruw niobium "columbium" en poeder van niobium "columbium" -

8112 99 20 8112 39 00 Werken van hafnium, n.e.g. -

8112 99 20 8112 99 40 Werken van germanium, n.e.g. -

8112 99 30 8112 49 00 werken van rhenium, n.e.g. -

8112 99 30 8112 99 50 werken van niobium "columbium", n.e.g. -

8414 60 00 8414 60 00
damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter, 
waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van <= 120 cm

p/st

8414 60 00 8414 70 00 gasdichte biologische veiligheidskasten p/st

8414 80 80 8414 70 00 gasdichte biologische veiligheidskasten p/st

8414 80 80 8414 80 80

Luchtpompen en damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien 
met filter, waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van > 120 cm (m.u.v. 
vacuümpompen, hand- en voetpompen voor lucht, compressoren en gasdichte 
biologische veiligheidskasten

p/st

8414 90 00 8414 90 00
Delen van luchtpompen, van vacuümpompen, van compressoren voor lucht of voor 
andere gassen, voor ventilatoren, of voor damp- of wasemafzuigkappen met 
ingebouwde ventilator en gasdichte biologische veiligheidskasten, n.e.g.

-

8418 10 20 8418 10 20
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit van meer dan 340 l, voorzien van 
afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 10 80 8418 10 80
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit <= 340 l, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st
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8418 50 11 8418 10 20
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit van meer dan 340 l, voorzien van 
afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 50 11 8418 10 80
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit <= 340 l, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 50 11 8418 50 11
koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of verdamper, voor 
diepvriesproducten

p/st

8418 50 19 8418 10 20
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit van meer dan 340 l, voorzien van 
afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 50 19 8418 10 80
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit <= 340 l, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 50 19 8418 50 19
koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of verdamper (m.u.v. die 
voor diepvriesproducten)

p/st

8418 50 90 8418 10 20
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit van meer dan 340 l, voorzien van 
afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 50 90 8418 10 80
koelkast-vrieskastcombinaties, met een capaciteit <= 340 l, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren of buitenladen, of combinaties daarvan

p/st

8418 50 90 8418 50 90

Koelvriesmeubelen met ingebouwde koelgroep of verdamper (m.u.v. koelkast-
vrieskastcombinaties voorzien van afzonderlijke buitendeuren of buitenladen, of 
combinaties daarvan, koelkasten voor huishoudelijk gebruik, koelvitrines, 
koeltoonbanken)

p/st

8419 19 00 8419 12 00 zonneboilers -

8419 19 00 8419 19 00
niet-elektrische geisers "doorstroomtoestellen" en andere niet-elektrische 
heetwatertoestellen "voorraadtoestellen of boilers" (m.u.v. gasgeisers, zonneboilers en 
ketels voor centrale verwarming)

-

8419 31 00 8419 33 00
apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en 
verstuivingsdrogers

-

8419 31 00 8419 34 00
droogtoestellen voor landbouwproducten (m.u.v. apparaten voor het vriesdrogen, 
eenheden voor het vriesdrogen en verstuivingsdrogers)

-

8419 32 00 8419 33 00
apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en 
verstuivingsdrogers

-

8419 32 00 8419 35 00
droogtoestellen voor hout, papierstof, papier of karton (m.u.v. apparaten voor het 
vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen, verstuivingsdrogers en droogtoestellen 
voor landbouwproducten)

-

8419 39 00 8419 33 00
apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het vriesdrogen en 
verstuivingsdrogers

-

8419 39 00 8419 39 00

Droogtoestellen (m.u.v. apparaten voor het vriesdrogen, eenheden voor het 
vriesdrogen, verstuivingsdrogers, droogtoestellen voor landbouwproducten, hout, 
papierstof, papier, karton, garens, weefsels en andere artikelen van textiel, 
droogtoestellen voor flessen of andere bergingsmiddelen en m.u.v. 
haardroogtoestellen, toestellen voor het drogen van de handen en huishoudelijke 
apparaten)

-

8421 39 35 8421 32 00
katalysatoren en deeltjesfilters, ook indien gecombineerd, om uitlaatgassen van 
verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren

-

8421 39 35 8421 39 35

Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen andere dan lucht, katalytisch 
werkend (m.u.v. die met een behuizing van roestvrij staal en in- en uitlaatbuizen met 
een binnendiameter van <= 1,3 cm en van katalysatoren voor uitlaatgassen van 
verbrandingsmotoren)

-

8421 39 85 8414 70 00 gasdichte biologische veiligheidskasten p/st

8421 39 85 8421 32 00
katalysatoren en deeltjesfilters, ook indien gecombineerd, om uitlaatgassen van 
verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren

-

8421 39 85 8421 39 85

toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen andere dan lucht (excl. 
Isotopenscheiders, die katalytisch werkend en die met een behuizing van roestvrij 
staal en in- en uitlaatbuizen met een binnendiameter van <= 1,3 cm en deeltjesfilters 
om uitlaatgassen van verbrandingsmotoren te zuiveren of te filteren)

-
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8421 99 90 8414 90 00
Delen van luchtpompen, van vacuümpompen, van compressoren voor lucht of voor 
andere gassen, voor ventilatoren, of voor damp- of wasemafzuigkappen met 
ingebouwde ventilator en gasdichte biologische veiligheidskasten, n.e.g.

-

8421 99 90 8421 99 90 Delen van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of gassen, n.e.g. -

8428 90 90 8428 70 00 industriële robots -

8428 90 90 8428 90 90
Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor 
het hanteren van goederen, n.e.g.

-

8438 80 99 8438 80 99
machines en toestellen voor de industriële bereiding of vervaardiging van 
voedingsmiddelen, n.e.g.

-

8438 80 99 8479 20 00
machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of 
van plantaardige of microbiële vette olie of vet (andere dan centrifuges, filters en 
verwarmingstoestellen)

-

8441 80 00 8441 80 00
machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, 
n.e.g.

-

8441 80 00 8485 80 00
Machines voor additieve productie (m.u.v. door het afzetten van metaal, kunststof, 
rubber, gips, cement, keramische materialen of glas)

p/st

8462 10 10 8462 11 10 machines voor het gesloten matrijssmeden met numerieke besturing p/st

8462 10 10 8462 19 10
machines voor het warm bewerken door middel van smeden, matrijssmeden (persen 
daaronder begrepen) of hameren met numerieke besturing (m.u.v. machines voor het 
gesloten matrijssmeden)

p/st

8462 10 10 8462 51 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven met 
numerieke besturing (met uitzondering van persen)

p/st

8462 10 10 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 10 10 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 10 10 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 10 10 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st

8462 10 10 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 10 90 8462 11 90 machines voor het gesloten matrijssmeden (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 10 90 8462 19 90
machines voor het warm bewerken door middel van smeden, matrijssmeden (persen 
daaronder begrepen) of hameren (m.u.v. machines voor het gesloten matrijssmeden 
en die met numerieke besturing)

p/st

8462 10 90 8462 59 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met 
uitzondering van persen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 10 90 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 10 90 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 10 90 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 10 90 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st
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8462 10 90 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 21 10 8462 22 10 machines voor profielvorming, voor vlakke producten met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 23 00 (af)kantpersen met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 24 00 paneelbuigers met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 25 00 rolvormmachines met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 26 00
machines met numerieke besturing voor het buigen, het vouwen, het strekken of het 
vlakken voor vlakke producten (m.u.v. machines voor profielvorming, (af)kantpersen, 
paneelbuigers en rolvormmachines)

p/st

8462 21 10 8462 29 10 alle numeriek bestuurde machines die niet zijn vastgelegd in voorgaande subkoppen p/st

8462 21 10 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 21 10 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st

8462 21 10 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 21 80 8462 26 00
machines met numerieke besturing voor het buigen, het vouwen, het strekken of het 
vlakken voor vlakke producten (m.u.v. machines voor profielvorming, (af)kantpersen, 
paneelbuigers en rolvormmachines)

p/st

8462 21 80 8462 51 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven met 
numerieke besturing (met uitzondering van persen)

p/st

8462 21 80 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 21 80 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 21 80 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 21 80 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st

8462 21 80 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 29 10 8462 22 90
machines voor profielvorming, voor vlakke producten (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st
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8462 29 10 8462 29 90
machines voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken van metaal voor 
vlakke producten (m.u.v. die met numerieke besturing en machines voor 
profielvorming)

p/st

8462 29 10 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 29 10 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 29 10 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 29 10 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 29 10 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 29 91 8462 59 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met 
uitzondering van persen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 29 91 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 29 91 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 29 98 8462 59 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met 
uitzondering van persen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 29 98 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 29 98 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 29 98 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 29 98 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 31 00 8462 32 10
lijnen voor het overlangs of op lengte snijden, voor vlakke producten en met 
numerieke besturing

p/st

8462 31 00 8462 33 00
snijmachines voor vlakke producten en met numerieke besturing (m.u.v. persen en 
gecombineerde ponssnijmachines)

p/st

8462 31 00 8462 51 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven met 
numerieke besturing (met uitzondering van persen)

p/st

8462 31 00 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 31 00 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 31 00 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 31 00 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st
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8462 31 00 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 39 10 8462 32 90
lijnen voor het overlangs of op lengte snijden, voor vlakke producten (m.u.v. die met 
numerieke besturing)

p/st

8462 39 10 8462 39 00
Machines voor het afknippen, voor vlakke producten (m.u.v. lijnen voor het overlangs 
of op lengte snijden, persen, gecombineerde ponssnijmachines en die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 10 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 10 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 10 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 39 10 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 39 10 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 91 8462 59 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met 
uitzondering van persen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 39 91 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 91 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 99 8462 59 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met 
uitzondering van persen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 39 99 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 39 99 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 39 99 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 39 99 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 41 10 8462 42 00
machines voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, 
daaronder begrepen gecombineerde ponssnijmachines, met numerieke besturing 
(m.u.v. persen)

p/st

8462 41 10 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 41 10 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st
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8462 41 10 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 41 10 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st

8462 41 10 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 41 90 8462 51 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven met 
numerieke besturing (met uitzondering van persen)

p/st

8462 41 90 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 41 90 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 41 90 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 41 90 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st

8462 41 90 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 49 10 8462 49 00
machines voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, 
daaronder begrepen gecombineerde ponssnijmachines (m.u.v. die met numerieke 
besturing en persen)

p/st

8462 49 10 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 49 10 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 49 10 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 49 10 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 49 10 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 49 90 8462 59 00
machines voor het bewerken van buizen, pijpen, holle profielen en staven (met 
uitzondering van persen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 49 90 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 49 90 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 49 90 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 49 90 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st
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8462 49 90 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 91 20 8462 61 10 hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 91 20 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 91 80 8462 61 90
hydraulische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 91 80 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st

8462 99 20 8462 42 00
machines voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, 
daaronder begrepen gecombineerde ponssnijmachines, met numerieke besturing 
(m.u.v. persen)

p/st

8462 99 20 8462 62 10 mechanische persen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 99 20 8462 63 10 servopersen voor het koud bewerken van metaal met numerieke besturing p/st

8462 99 20 8462 69 10
persen voor het koud bewerken met numerieke besturing (m.u.v. hydraulische, 
mechanische en servopersen)

p/st

8462 99 20 8462 90 10

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden, met numerieke besturing (andere dan de hiervoor bedoelde machines 
uit 8456 tot 846269)

p/st

8462 99 80 8462 49 00
machines voor het ponsen, het inkepen of het nibbelen, voor vlakke producten, 
daaronder begrepen gecombineerde ponssnijmachines (m.u.v. die met numerieke 
besturing en persen)

p/st

8462 99 80 8462 62 90
mechanische persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke 
besturing)

p/st

8462 99 80 8462 63 90 servopersen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. die met numerieke besturing) p/st

8462 99 80 8462 69 90
persen voor het koud bewerken van metaal (m.u.v. hydraulische, mechanische en 
servopersen en die met numerieke besturing)

p/st

8462 99 80 8462 90 90

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het hameren of 
matrijssmeden van metaal (andere dan walsstoelen); machines, incl.persen, voor het 
buigen, vouwen, strekken, vlakken, afknippen, ponsen, inkepen of het nibbelen van 
metaal (andere dan trekbanken); persen voor het bewerken van metaal of van 
metaalcarbiden (m.u.v. de machines uit 8456 tot 846269 en deze met numerieke 
besturing)

p/st
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8463 90 00 8463 90 00

gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal, gesinterde 
metaalcarbiden of cermets (m.u.v. machines voor het smeden, het buigen, het 
vouwen, het strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het inkepen van 
metaal, persen, trekbanken, schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines, 
machines voor het bewerken van draad en handgereedschappen en machines voor 
additieve productie)

p/st

8463 90 00 8485 10 00 Machines voor additieve productie door het afzetten van metaal p/st

8465 99 00 8465 99 00

Andere machines voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde 
rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen, n.e.g. (excl. 
Handwerktuigen en machines uit de hoofdstukken 8465.10 en 8465.20, 
zaagmachines, schaafmachines, freesmachines, profileermachines, schuur-, slijp- en 
polijstmachines, machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten, 
boormachines, uitsteekmachines, splijt-, afsnij- en schilmachines en machines voor 
additieve productie)

p/st

8465 99 00 8485 80 00
Machines voor additieve productie (m.u.v. door het afzetten van metaal, kunststof, 
rubber, gips, cement, keramische materialen of glas)

p/st

8466 94 00 8466 94 00
delen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend 
bewerken van metaal, n.e.g.

-

8466 94 00 8485 90 90 delen van machines voor additieve productie (m.u.v. machines van code 84853010) -

8474 80 90 8474 80 90

machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale brandstoffen, 
van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in pastavorm en 
machines voor het maken van gietvormen in zand (m.u.v. machines voor het persen, 
het vormen of het gieten van keramische specie of voor het gieten of persen van glas 
en machines voor additieve productie)

-

8474 80 90 8485 30 10 machines voor additieve productie door het afzetten van gips, cement of keramiek -

8474 90 90 8474 90 90
delen van machines en toestellen voor het be- of verwerken van minerale stoffen 
bedoeld bij post 8474, n.e.g. (m.u.v. die van gietijzer of van gegoten staal)

-

8474 90 90 8485 90 10
delen van machines voor additieve productie door het afzetten van gips, cement of 
keramiek

-

8475 29 00 8475 29 00

machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk 
(m.u.v. die voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen 
"ébauches" daarvan, ovens en verwarmingstoestellen voor het vervaardigen van 
hardglas en machines voor additieve productie)

-

8475 29 00 8485 30 90 machines voor additieve productie door het afzetten van glas p/st

8475 90 90 8475 90 90
Delen van machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of 
buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas; machines voor het 
vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk, n.e.g.

-

8475 90 90 8485 90 90 delen van machines voor additieve productie (m.u.v. machines van code 84853010) -

8477 80 99 8477 80 99
Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de 
vervaardiging van producten van deze stoffen, n.e.g. onder andere posten van dit 
hoofdstuk

-

8477 80 99 8485 20 00 machines voor additieve productie door het afzetten van kunststof of rubber p/st

8477 90 10 8477 90 10

Delen van machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of 
voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, bedoeld bij de 
onderverdelingen 8477.10.00 tot en met 8477.80.99, n.e.g., van gietijzer of van 
gegoten staal (m.u.v. die van vormmachines voor het aanbrengen van een omhulling 
om elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal)

-

8477 90 10 8485 90 90 delen van machines voor additieve productie (m.u.v. machines van code 84853010) -
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8477 90 80 8477 90 80

Delen van machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of 
voor de vervaardiging van producten van deze stoffen, bedoeld bij de 
onderverdelingen 8477.10.00 tot en met 8477.80.99, n.e.g. (m.u.v. die van machines 
voor het aanbrengen van een omhulling om elementen of schakelingen van 
halfgeleidermateriaal en die van gietijzer of van gegoten staal)

-

8477 90 80 8485 90 90 delen van machines voor additieve productie (m.u.v. machines van code 84853010) -

8479 20 00 8479 20 00
machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of 
van plantaardige of microbiële vette olie of vet (andere dan centrifuges, filters en 
verwarmingstoestellen)

-

8479 81 00 8479 81 00

machines en toestellen voor de behandeling van metaal, incl. wikkelmachines voor het 
vervaardigen van elektrische spoelen, n.e.g. (m.u.v. industriële robots, ovens, 
droogtoestellen, spuitpistolen e.d. toestellen, hoge-drukreinigers en andere met 
sproeikoppen werkende reinigingsmachines, walsstoelen, gereedschapswerktuigen en 
machines voor het vervaardigen van touw en kabel)

-

8479 81 00 8479 83 00 koude isostatische persen -

8479 89 97 8479 83 00 koude isostatische persen -

8479 89 97 8479 89 97 machines en mechanische toestellen, n.e.g. -

8479 89 97 8485 30 90 machines voor additieve productie door het afzetten van glas p/st

8479 89 97 8485 80 00
Machines voor additieve productie (m.u.v. door het afzetten van metaal, kunststof, 
rubber, gips, cement, keramische materialen of glas)

p/st

8479 90 20 8479 90 20
Onderdelen van machines en mechanische toestellen met  een eigen functie, van 
gietijzer of van gegoten staal, n.e.g.

-

8479 90 20 8485 90 90 delen van machines voor additieve productie (m.u.v. machines van code 84853010) -

8479 90 70 8479 90 70
Onderdelen van machines en mechanische toestellen met  een eigen functie n.e.g. 
(m.u.v. van gietijzer of gegoten staal)

-

8479 90 70 8485 90 90 delen van machines voor additieve productie (m.u.v. machines van code 84853010) -

8501 31 00 8501 31 00
gelijkstroommotoren met een vermogen van > 37,5, doch <= 750 W en 
gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van <= 750 W (m.u.v. fotovoltaïsche 
generatoren)

p/st

8501 31 00 8501 71 00 fotovoltaïsche gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van niet meer dan 50 W p/st

8501 31 00 8501 72 00 fotovoltaïsche gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van meer dan 50 W p/st

8501 32 00 8501 32 00
gelijkstroommotoren en -generatoren met een vermogen van > 750 W, doch <= 75 kW 
(m.u.v. fotovoltaïsche generatoren)

p/st

8501 32 00 8501 72 00 fotovoltaïsche gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van meer dan 50 W p/st

8501 33 00 8501 33 00
gelijkstroommotoren en -generatoren, met een vermogen van > 75 doch <= 375 kW 
(m.u.v. fotovoltaïsche generatoren)

p/st

8501 33 00 8501 72 00 fotovoltaïsche gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van meer dan 50 W p/st

8501 34 00 8501 34 00
gelijkstroommotoren en -generatoren met een vermogen van > 375 kW (m.u.v. 
fotovoltaïsche generatoren)

p/st

8501 34 00 8501 72 00 fotovoltaïsche gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van meer dan 50 W p/st

8501 61 20 8501 61 20
wisselstroomgeneratoren met een vermogen van <= 7,5 kVA (m.u.v. fotovoltaïsche 
generatoren)

p/st

8501 61 20 8501 80 00 fotovoltaïsche wisselstroomgeneratoren p/st
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8501 61 80 8501 61 80
wisselstroomgeneratoren met een vermogen van > 7,5 doch <= 75 kVA (m.u.v. 
fotovoltaïsche generatoren)

p/st

8501 61 80 8501 80 00 fotovoltaïsche wisselstroomgeneratoren p/st

8501 62 00 8501 62 00
wisselstroomgeneratoren met een vermogen van > 75 doch <= 375 kVA (m.u.v. 
fotovoltaïsche generatoren)

p/st

8501 62 00 8501 80 00 fotovoltaïsche wisselstroomgeneratoren p/st

8501 63 00 8501 63 00
wisselstroomgeneratoren met een vermogen van > 375 doch <= 750 kVA (m.u.v. 
fotovoltaïsche generatoren)

p/st

8501 63 00 8501 80 00 fotovoltaïsche wisselstroomgeneratoren p/st

8501 64 00 8501 64 00
wisselstroomgeneratoren met een vermogen van > 750 kVA (m.u.v. fotovoltaïsche 
generatoren)

p/st

8501 64 00 8501 80 00 fotovoltaïsche wisselstroomgeneratoren p/st

8507 40 00 8507 80 00
Niet gebruikte elektrische accumulatoren (m.u.v. lood-, nikkel-cadmium-, 
nikkelmetaalhydride- en lithiumionaccumulatoren)

p/st

8507 80 00 8507 80 00
Niet gebruikte elektrische accumulatoren (m.u.v. lood-, nikkel-cadmium-, 
nikkelmetaalhydride- en lithiumionaccumulatoren)

p/st

8514 10 10 8514 19 10 elektrische bakkersovens, zijnde weerstandovens "met indirecte verwarming" p/st

8514 10 80 8514 11 00 hete isostatische persen p/st

8514 10 80 8514 19 80

weerstandovens "met indirecte verwarming", voor industrieel gebruik of voor 
laboratoriumgebruik (m.u.v. hete isostatische persen, bakkersovens en die voor de 
vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal op schijven 
"wafers" van halfgeleidermateriaal)

p/st

8514 30 20 8514 31 10
elektronenstraalovens, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor 
de vervaardiging van assemblages van gedrukte schakelingen

p/st

8514 30 20 8514 32 10
plasmaovens en vacuümboogovens, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt 
gebruikt voor de vervaardiging van assemblages van gedrukte schakelingen

p/st

8514 30 20 8514 39 10

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, van de soort 
die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van assemblages 
van gedrukte schakelingen (m.u.v. weerstandsovens "met indirecte verwarming", 
ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming, elektronenstraalovens, 
plasmaovens, vacuümboogovens en droogovens)

p/st

8514 30 80 8514 31 90 elektronenstraalovens (m.u.v. die voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen) p/st

8514 30 80 8514 32 90
plasmaovens en vacuümboogovens (m.u.v. die voor de vervaardiging van gedrukte 
schakelingen)

p/st

8514 30 80 8514 39 90

Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik (m.u.v. 
weerstandsovens "met indirecte verwarming", ovens met inductieve of met 
diëlektrische verwarming, elektronenstraalovens, plasmaovens, vacuümboogovens, 
droogovens en ovens gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen)

p/st

8517 12 00 8517 13 00 smartphones voor andere draadloze netwerken p/st

8517 12 00 8517 14 00
telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken 
(m.u.v lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn en smartphones)

p/st

8517 70 00 8517 71 00

antennes en antennereflectoren van alle soorten, van telefoontoestellen, daaronder 
begrepen delen van telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 
draadloze netwerken; delen van andere toestellen voor het zenden of ontvangen van 
spraak, van beelden of van andere gegevens; delen waarvan kan worden onderkend 
dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt

-
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8517 70 00 8517 79 00

Delen van telefoontoestellen, daaronder begrepen delen van telefoontoestellen voor 
cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken; delen van andere toestellen 
voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, 
n.e.g.

-

8519 50 00 8519 81 00

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische 
dragers, met optische dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die 
werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van 
betaling en platenspelers)

p/st

8519 81 00 8519 81 00

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische 
dragers, met optische dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die 
werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van 
betaling en platenspelers)

p/st

8525 80 11 8525 81 00
hogesnelheids televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 11 8525 82 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen, bestand 
tegen straling bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 11 8525 83 00
televisiecamera's voor nachtzicht, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 11 8525 89 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen (m.u.v. 
hogesnelheids, bestand tegen straling en nachtzicht goederen)

p/st

8525 80 19 8525 81 00
hogesnelheids televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 19 8525 82 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen, bestand 
tegen straling bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 19 8525 83 00
televisiecamera's voor nachtzicht, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 19 8525 89 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen (m.u.v. 
hogesnelheids, bestand tegen straling en nachtzicht goederen)

p/st

8525 80 19 8806 21 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van niet meer dan 250 g, uitgerust met 
permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het 
opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden

p/st

8525 80 19 8806 22 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 250 g doch niet meer dan 7 kg, 
uitgerust met permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 
voor het opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden (m.u.v. die 
voor het vervoer van passagiers)

p/st

8525 80 30 8525 81 00
hogesnelheids televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 30 8525 82 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen, bestand 
tegen straling bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 30 8525 83 00
televisiecamera's voor nachtzicht, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 30 8525 89 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen (m.u.v. 
hogesnelheids, bestand tegen straling en nachtzicht goederen)

p/st

8525 80 30 8806 21 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van niet meer dan 250 g, uitgerust met 
permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het 
opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden

p/st

8525 80 30 8806 22 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 250 g doch niet meer dan 7 kg, 
uitgerust met permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 
voor het opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden (m.u.v. die 
voor het vervoer van passagiers)

p/st

8525 80 91 8525 81 00
hogesnelheids televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85

p/st
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8525 80 91 8525 82 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen, bestand 
tegen straling bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 91 8525 83 00
televisiecamera's voor nachtzicht, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 91 8525 89 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen (m.u.v. 
hogesnelheids, bestand tegen straling en nachtzicht goederen)

p/st

8525 80 91 8806 21 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van niet meer dan 250 g, uitgerust met 
permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het 
opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden

p/st

8525 80 91 8806 22 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 250 g doch niet meer dan 7 kg, 
uitgerust met permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 
voor het opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden (m.u.v. die 
voor het vervoer van passagiers)

p/st

8525 80 99 8525 81 00
hogesnelheids televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 99 8525 82 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen, bestand 
tegen straling bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 99 8525 83 00
televisiecamera's voor nachtzicht, digitale fototoestellen en videocamera-
opnametoestellen bedoeld bij aanvullende aantekening 3 op hoofdstuk 85

p/st

8525 80 99 8525 89 00
televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen (m.u.v. 
hogesnelheids, bestand tegen straling en nachtzicht goederen)

p/st

8525 80 99 8806 21 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van niet meer dan 250 g, uitgerust met 
permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het 
opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden

p/st

8525 80 99 8806 22 10

Onbemande multirotor luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, 
met een maximaal gewicht bij opstijgen van meer dan 250 g doch niet meer dan 7 kg, 
uitgerust met permanent geïntegreerde toestellen bedoeld bij onderverdeling 852589 
voor het opnemen en vastleggen van videobeelden en stilstaande beelden (m.u.v. die 
voor het vervoer van passagiers)

p/st

8529 90 41 8529 90 40

Meubelen en kasten, voor zend- en ontvangtoestellen, voor radio-omroep of televisie, 
voor televisiecamera's, voor digitale camera's, voor videocamera-opnametoestellen, 
voor radartoestellen of voor toestellen voor radionavigatie of voor 
radioafstandsbediening, voor monitors en projectietoestellen n.e.g.

-

8529 90 49 8529 90 40

Meubelen en kasten, voor zend- en ontvangtoestellen, voor radio-omroep of televisie, 
voor televisiecamera's, voor digitale camera's, voor videocamera-opnametoestellen, 
voor radartoestellen of voor toestellen voor radionavigatie of voor 
radioafstandsbediening, voor monitors en projectietoestellen n.e.g.

-

8539 50 00 8539 52 00 Luminescentiedioden "LED"- lampen p/st

8539 90 90 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

8539 90 90 8539 90 90
delen van elektrische gloeilampen en -buizen, elektrische gasontladingslampen en -
buizen, "sealed beam"-lampen, lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode 
stralen, booglampen en LED-lichtbronnen, n.e.g.

-

8541 40 10 8541 41 00 luminescentiedioden (led) -

8541 40 90 8541 42 00 fotovoltaïsche cellen, niet samengevoegd tot modules of tot panelen -

8541 40 90 8541 43 00 fotovoltaïsche cellen, samengevoegd tot modules of tot panelen -

8541 40 90 8541 49 00 lichtgevoelige halfgeleiderelementen (m.u.v. fotovoltaïsche generatoren en cellen) -
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8541 50 00 8541 51 00 op halfgeleiders gebaseerde omvormers (m.u.v. lichtgevoelige) -

8541 50 00 8541 59 00 halfgeleiderelementen, n.e.g. -

8543 70 70 8543 40 00
elektronische sigaretten en dergelijke persoonlijke elektrische verdampende 
apparaten

-

8543 70 90 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

8543 70 90 8543 40 00
elektronische sigaretten en dergelijke persoonlijke elektrische verdampende 
apparaten

-

8543 70 90 8543 70 90
Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, genoemd noch 
begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85

-

8543 90 00 8539 90 90
delen van elektrische gloeilampen en -buizen, elektrische gasontladingslampen en -
buizen, "sealed beam"-lampen, lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode 
stralen, booglampen en LED-lichtbronnen, n.e.g.

-

8543 90 00 8543 90 00
Delen van elektrische machines, apparaten en toestellen met een eigen functie, n.e.g 
in  hoofdstuk 85

-

8548 10 10 8549 12 10
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen, bevattende lood, 
cadmium of kwik

p/st

8548 10 10 8549 13 10
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen, gesorteerd naar 
de chemische aard ervan en niet bevattende lood, cadmium of kwik

p/st

8548 10 10 8549 14 10
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen, ongesorteerd en 
niet bevattende lood, cadmium of kwik

p/st

8548 10 10 8549 19 10
gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen, gesorteerd maar 
niet naar de chemische aard ervan en niet bevattende lood, cadmium of kwik

p/st

8548 10 21 8549 11 10 gebruikte loodaccumulatoren -

8548 10 29 8549 12 20
gebruikte elektrische accumulatoren, (m.u.v. loodaccumulatoren), bevattende lood, 
cadmium of kwik

-

8548 10 29 8549 13 20
gebruikte elektrische accumulatoren, gesorteerd naar de chemische aard ervan en 
niet bevattende lood, cadmium of kwik

-

8548 10 29 8549 14 20
gebruikte elektrische accumulatoren, ongesorteerd en niet bevattende lood, cadmium 
of kwik

-

8548 10 29 8549 19 20
gebruikte elektrische accumulatoren, gesorteerd maar niet naar de chemische aard 
ervan en niet bevattende lood, cadmium of kwik

-

8548 10 91 8549 11 90 resten en afval van loodaccumulatoren -

8548 10 91 8549 12 90
resten en afval van elektrische elementen, elektrische batterijen en elektrische 
accumulatoren (m.u.v. loodaccumulatoren), bevattende lood, cadmium of kwik

-

8548 10 99 8549 12 90
resten en afval van elektrische elementen, elektrische batterijen en elektrische 
accumulatoren (m.u.v. loodaccumulatoren), bevattende lood, cadmium of kwik

-

8548 10 99 8549 13 90
resten en afval van elektrische elementen, elektrische batterijen en elektrische 
accumulatoren, gesorteerd naar de chemische aard ervan en niet bevattende lood, 
cadmium of kwik

-

8548 10 99 8549 14 90
resten en afval van elektrische elementen, elektrische batterijen en elektrische 
accumulatoren, ongesorteerd en niet bevattende lood, cadmium of kwik

-

8548 10 99 8549 19 90
resten en afval van elektrische elementen, elektrische batterijen en elektrische 
accumulatoren, gesorteerd maar niet naar de chemische aard ervan en niet 
bevattende lood, cadmium of kwik

-

8548 90 20 8548 00 20 geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel D-RAMs en modules -
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8548 90 30 8548 00 30

Luminescentiedioden (led) backlightmodules zijnde verlichtingsbronnen die bestaan 
uit één of meer leds en één of meer verbindingsstukken, die zijn aangebracht op een 
gedrukte schakeling of ander soortgelijk substraat, en andere passieve elementen, al 
dan niet in combinatie met optische onderdelen of beschermende dioden, en gebruikt 
als backlight van Liquid Crystal Displays (LCD's), n.e.g.

-

8548 90 90 8548 00 90
elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, genoemd noch 
begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85

-

8701 20 10 8701 21 10
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met enkel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor), nieuw

p/st

8701 20 10 8701 22 10
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, 
nieuw

p/st

8701 20 10 8701 23 10
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, nieuw

p/st

8701 20 10 8701 24 10
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met enkel een elektromotor voor 
voortbeweging, nieuw

p/st

8701 20 10 8701 29 00
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met enkel een zuigermotor met vonkontsteking 
als voor voortbewegingg (of andere die niet onder de voorgaande onderverdelingen 
vallen)

p/st

8701 20 90 8701 21 90
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met enkel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor), gebruikt

p/st

8701 20 90 8701 22 90
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, 
gebruikt

p/st

8701 20 90 8701 23 90
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, gebruikt

p/st

8701 20 90 8701 24 90
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met enkel een elektromotor voor 
voortbeweging, gebruikt

p/st

8701 20 90 8701 29 00
trekkers "wegtractors" voor opleggers, met enkel een zuigermotor met vonkontsteking 
als voor voortbewegingg (of andere die niet onder de voorgaande onderverdelingen 
vallen)

p/st

8704 21 10 8704 21 10
automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, speciaal vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom"

p/st

8704 21 10 8704 41 10

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, speciaal vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom"

p/st

8704 21 31 8704 21 31

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 2.500 
cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 21 31 8704 41 31

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 2.500 
cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 21 39 8704 21 39

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 2.500 
cm³, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st
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8704 21 39 8704 41 39

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 2.500 
cm³, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 21 91 8704 21 91

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 2.500 
cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 21 91 8704 41 91

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 2.500 
cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 21 99 8704 21 99

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 2.500 
cm³, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 21 99 8704 41 99

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging , 
met een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 
2.500 cm³, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij post 870410; automobielen voor 
bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen vervaardigd voor 
het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 22 10 8704 22 10
automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, doch <= 20 ton, speciaal vervaardigd 
voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom"

p/st

8704 22 10 8704 42 10

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, doch <= 20 ton, speciaal vervaardigd 
voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom"

p/st

8704 22 91 8704 22 91

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, doch <= 20 ton, nieuw (m.u.v. dumpers, 
bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld 
bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 22 91 8704 42 91

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, doch <= 20 ton, nieuw (m.u.v. dumpers, 
bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld 
bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 22 99 8704 22 99

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, doch <= 20 ton, gebruikt (m.u.v. 
dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk 
radioactieve stoffen "Euratom")

p/st
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8704 22 99 8704 42 99

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, doch <= 20 ton, gebruikt (m.u.v. 
dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk 
radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 23 10 8704 23 10
automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 20 ton, speciaal vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom"

p/st

8704 23 10 8704 43 10

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 20 ton, speciaal vervaardigd voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen "Euratom"

p/st

8704 23 91 8704 23 91

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 20 ton, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 23 91 8704 43 91

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 20 ton, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 23 99 8704 23 99

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met zelfontsteking, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 20 ton, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 23 99 8704 43 99

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met zelfontsteking 
(diesel- of semidieselmotor) als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met 
een maximaal toegelaten gewicht van > 20 ton, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 31 10 8704 31 10

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, speciaal vervaardigd voor het 
vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom" (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705)

p/st

8704 31 10 8704 51 10

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van <= 5 ton, speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve 
stoffen "Euratom" (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen 
voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705)

p/st

8704 31 31 8704 31 31

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 
2.800 cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen 
voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het 
vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st
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8704 31 31 8704 51 31

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 2.800 cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, 
bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld 
bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 31 39 8704 31 39

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 
2.800 cm³, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; 
automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale 
automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 31 39 8704 51 39

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van > 2.800 cm³, gebruikt (m.u.v. 
dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk 
radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 31 91 8704 31 91

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 
2.800 cm³, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen 
voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het 
vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 31 91 8704 51 91

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 2.800 cm³, nieuw (m.u.v. 
dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk 
radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 31 99 8704 31 99

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 
2.800 cm³, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; 
automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale 
automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 31 99 8704 51 99

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van <= 5 ton, met een cilinderinhoud van <= 2.800 cm³, gebruikt (m.u.v. 
dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk 
radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 32 10 8704 32 10

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, speciaal vervaardigd voor het 
vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom" (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705)

p/st

8704 32 10 8704 52 10

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van > 5 ton, speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve 
stoffen "Euratom" (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen 
voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705)

p/st
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8704 32 91 8704 32 91

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij 
onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 32 91 8704 52 91

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van > 5 ton, nieuw (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; 
automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale 
automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 32 99 8704 32 99

automobielen voor goederenvervoer, met uitsluitend een motor met vonkontsteking, 
met een maximaal toegelaten gewicht van > 5 ton, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld 
bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 
8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen 
"Euratom")

p/st

8704 32 99 8704 52 99

automobielen voor goederenvervoer, met zowel een zuigermotor met vonkontsteking 
als een elektromotor als motoren voor voortbeweging, met een maximaal toegelaten 
gewicht van > 5 ton, gebruikt (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; 
automobielen voor bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale 
automobielen voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen "Euratom")

p/st

8704 90 00 8704 60 00

automobielen voor goederenvervoer, met enkel een elektromotor voor voortbeweging 
(m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor bijzondere 
doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer van sterk 
radioactieve stoffen)

p/st

8704 90 00 8704 90 00

automobielen voor goederenvervoer, met motors andere dan een zuigermotor of een 
elektromotor (m.u.v. dumpers, bedoeld bij onderverdeling 870410; automobielen voor 
bijzondere doeleinden bedoeld bij post 8705; speciale automobielen voor het vervoer 
van sterk radioactieve stoffen)

p/st

8708 29 10 8708 22 10

Voorruiten "windschermen", achterruiten en andere ruiten voor motorvoertuigen 
bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, voor de industriële montage van: 
motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 870110;Voertuigen bedoeld bij post 8703; 
voertuigen bedoeld bij post 8704 met ofwel een motor met zuigermotor met 
compressieontsteking "diesel of semi-diesel" met een cilinderinhoud <= 2500 cm3 of 
met een motor met vonkontsteking met een cilinderinhoud <= 2800 cm3; Voertuigen 
bedoeld bij post 8705

-

8708 29 10 8708 29 10

Onderdelen en accessoires voor de industriële montage van carrosserieën van: 
motoculteurs, auto's en voertuigen voornamelijk ontworpen voor het vervoer van 
personen, voertuigen voor het vervoer van goederen met compressieontstekingsmotor 
met interne verbrandingszuiger "diesel- of semi-dieselmotor" <= 2500 cmł of interne 
zuigermotor met vonkontsteking <= 2800 cmł; motorvoertuigen voor speciale 
doeleinden bedoeld onder nr. 8705 (excl. bumpers, veiligheidsgordels en voorruiten 
"windschermen", achterruiten en andere ruiten)

-

8708 29 90 8708 22 90

Voorruiten "windschermen", achterruiten en andere ruiten voor motorvoertuigen 
bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705 (m.u.v. voor de industriële montage van: 
motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 870110; Voertuigen bedoeld bij post 8703; 
Voertuigen bedoeld bij post 8704 met een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of 
semidieselmotor) met een cilinderinhoud <= 2500 cm3 of met een motor met 
verbrandingsmotor met vonkontsteking en een cilinderinhoud <= 2800 cm3; voertuigen 
bedoeld bij post 8705)

-
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8708 29 90 8708 29 90

Onderdelen en accessoires voor de industriële montage van carrosserieën van: 
tractoren, motorvoertuigen voor het vervoer van >= 10 personen, auto's en voertuigen 
voornamelijk ontworpen voor het vervoer van personen, motorvoertuigen voor het 
vervoer van goederen, speciale motorvoertuigen (excl. bumpers en onderdelen 
daarvan, veiligheidsgordels, voorruiten "windschermen", achterruiten en andere ruiten 
en onderdelen en toebehoren voor de industriële montage van motorvoertuigen 
bedoeld bij onderverdeling 87082910)

-

8802 11 00 8802 11 00 Helikopters met een leeggewicht <= 2.000 kg (muv onbemand van post 8806) p/st

8802 11 00 8806 10 10
Onbemande luchtvaartuigen, ontworpen voor het vervoer van passagiers, met een 
leeggewicht <= 2000 kg

p/st

8802 11 00 8806 21 90

Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
maximaal startgewicht <= 250 g (muv multi-rotors uitgerust met permanent 
geïntegreerde apparatuur bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het vastleggen en 
opnemen van video en stilstaande beelden)

p/st

8802 11 00 8806 22 90

Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
maximaal startgewicht > 250 g maar <= 7 kg (excl. multi-rotors uitgerust met 
permanent geïntegreerde apparatuur bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het 
vastleggen en opnemen van video en stilstaande beelden, en voor passagiersvervoer 
)

p/st

8802 11 00 8806 23 00
Onbemande vliegtuigen, alleen voor op afstand bestuurbare vluchten, met maximaal 
startgewicht > 7 kg maar <= 25 kg (excl. voor passagiersvervoer)

p/st

8802 11 00 8806 24 00
Onbemande luchtvaartuigen, alleen voor op afstand bestuurbare vluchten, met 
maximaal startgewicht > 25 kg maar <= 150 kg (excl. voor passagiersvervoer)

p/st

8802 11 00 8806 29 10
Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurbare vluchten, met 
maximaal startgewicht > 150 kg, met een leeggewicht <= 2000 kg (excl. voor 
personenvervoer)

p/st

8802 11 00 8806 91 00
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht <= 250 g (excl. alleen voor 
op afstand bestuurde vlucht)

p/st

8802 11 00 8806 92 00
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht > 250 g maar <= 7 kg (excl. 
voor passagiersvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vluchten)

p/st

8802 11 00 8806 93 00
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht > 7 kg maar <= 25 kg (excl. 
voor passagiersvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vlucht)

p/st

8802 11 00 8806 94 00
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht > 25 kg maar <= 150 kg 
(excl. voor passagiersvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vluchten)

p/st

8802 11 00 8806 99 10
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht > 150 kg, met een 
leeggewicht <= 2000 kg (excl. voor personenvervoer of alleen voor op afstand 
bestuurbare vlucht)

p/st

8802 12 00 8802 12 00 Helikopters met een leeggewicht > 2.000 kg (muv onbemand van post 8806) p/st

8802 12 00 8806 10 90
Onbemande luchtvaartuigen, ontworpen voor het vervoer van passagiers, met een 
leeggewicht > 2000 kg

p/st

8802 12 00 8806 29 20
Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
leeggewicht > 2000 kg (excl. voor passagiersvervoer)

p/st

8802 12 00 8806 99 20
Onbemande luchtvaartuigen, met een leeggewicht > 2000 kg (excl. voor 
personenvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vluchten)

p/st

8802 20 00 8802 20 00
Vliegtuigen en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen met een leeggewicht <= 2.000 
kg (muv helikopters, luchtschepen en onbemande bedoeld bij post 8806)

p/st

8802 20 00 8806 10 10
Onbemande luchtvaartuigen, ontworpen voor het vervoer van passagiers, met een 
leeggewicht <= 2000 kg

p/st

8802 20 00 8806 21 90

Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
maximaal startgewicht <= 250 g (muv multi-rotors uitgerust met permanent 
geïntegreerde apparatuur bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het vastleggen en 
opnemen van video en stilstaande beelden)

p/st
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8802 20 00 8806 22 90

Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
maximaal startgewicht > 250 g maar <= 7 kg (excl. multi-rotors uitgerust met 
permanent geïntegreerde apparatuur bedoeld bij onderverdeling 852589 voor het 
vastleggen en opnemen van video en stilstaande beelden, en voor passagiersvervoer 
)

p/st

8802 20 00 8806 24 00
Onbemande luchtvaartuigen, alleen voor op afstand bestuurbare vluchten, met 
maximaal startgewicht > 25 kg maar <= 150 kg (excl. voor passagiersvervoer)

p/st

8802 20 00 8806 29 10
Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurbare vluchten, met 
maximaal startgewicht > 150 kg, met een leeggewicht <= 2000 kg (excl. voor 
personenvervoer)

p/st

8802 20 00 8806 91 00
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht <= 250 g (excl. alleen voor 
op afstand bestuurde vlucht)

p/st

8802 20 00 8806 92 00
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht > 250 g maar <= 7 kg (excl. 
voor passagiersvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vluchten)

p/st

8802 20 00 8806 99 10
Onbemande luchtvaartuigen, met maximaal startgewicht > 150 kg, met een 
leeggewicht <= 2000 kg (excl. voor personenvervoer of alleen voor op afstand 
bestuurbare vlucht)

p/st

8802 30 00 8802 30 00
Vliegtuigen en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen met een leeggewicht > 2.000 
kg maar <= 15.000 kg (muv helikopters, luchtschepen en onbemande bedoeld bij post 
8806)

p/st

8802 30 00 8806 10 90
Onbemande luchtvaartuigen, ontworpen voor het vervoer van passagiers, met een 
leeggewicht > 2000 kg

p/st

8802 30 00 8806 29 20
Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
leeggewicht > 2000 kg (excl. voor passagiersvervoer)

p/st

8802 30 00 8806 99 20
Onbemande luchtvaartuigen, met een leeggewicht > 2000 kg (excl. voor 
personenvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vluchten)

p/st

8802 40 00 8802 40 00
Vliegtuigen en andere gemotoriseerde luchtvaartuigen met een ledig gewicht > 15.000 
kg (muv helikopters, luchtschepen en onbemande bedoeld bij post 8806)

p/st

8802 40 00 8806 10 90
Onbemande luchtvaartuigen, ontworpen voor het vervoer van passagiers, met een 
leeggewicht > 2000 kg

p/st

8802 40 00 8806 29 20
Onbemande luchtvaartuigen, uitsluitend voor op afstand bestuurde vluchten, met een 
leeggewicht > 2000 kg (excl. voor passagiersvervoer)

p/st

8802 40 00 8806 99 20
Onbemande luchtvaartuigen, met een leeggewicht > 2000 kg (excl. voor 
personenvervoer of alleen voor op afstand bestuurbare vluchten)

p/st

8803 10 00 8807 10 00 Propellors en rotors, alsmede delen daarvan, bestemd voor luchtvaartuigen, n.e.g -

8803 20 00 8807 20 00 Landingsgestellen en delen daarvan, bestemd voor luchtvaartuigen, n.e.g. -

8803 30 00 8807 30 00
delen van vliegtuigen (andere dan zweefvliegtuigen), hefschroefvliegtuigen of 
onbemande luchtvaartuigen,n.e.g.

-

8803 90 10 8807 90 10 delen van kabelvliegers, n.e.g. -

8803 90 21 8807 90 21 onderdelen van telecommunicatiesatellieten, n.e.g. -

8803 90 29 8807 90 29 onderdelen van ruimtevaartuigen,  inclusief satellieten, n.e.g. -

8803 90 30 8807 90 30 delen van draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen, n.e.g. -

8803 90 90 8807 90 90
Delen van luchtvaartuigen, n.e.g. (m.u.v. die voor ruimtevaartuigen (incl. satellieten), 
draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen)

-

8903 10 10 8903 11 00
opblaasbare boten, ook indien met een stijve romp, voor plezier of sport, uitgerust of 
ontworpen om te worden uitgerust met een motor, leeg "netto" gewicht exclusief de 
motor <= 100 kg

p/st

8903 10 10 8903 12 00
opblaasbare boten, ook indien met een stijve romp, voor plezier of sport, niet 
ontworpen voor gebruik met een motor, leeg "netto" gewicht <= 100 kg

p/st
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8903 10 90 8903 19 00
opblaasbare boten, ook indien met een stijve romp, voor plezier of sport, leeg "netto" 
gewicht > 100 kg

p/st

8903 91 10 8903 22 10
zeilschepen, met of zonder hulpmotor, met een lengte > 7,5 m maar <= 24 m, voor de 
zeevaart (m.u.v. opblaasbare)

p/st

8903 91 10 8903 23 10 zeilschepen, met of zonder hulpmotor, met een lengte > 24 m, voor de zeevaart p/st

8903 91 90 8903 21 00
zeilschepen, met of zonder hulpmotor, met een lengte <= 7,5 m (m.u.v. opblaasbare 
boten)

p/st

8903 91 90 8903 22 90
zeilschepen, met of zonder hulpmotor, met een lengte > 7,5 m maar <= 24 m (m.u.v. 
opblaasbare boten en die voor de zeevaart)

p/st

8903 91 90 8903 23 90
zeilschepen, met of zonder hulpmotor, met een lengte > 24 m (m.u.v. die voor de 
zeevaart)

p/st

8903 92 10 8903 32 10
motorboten, met een lengte > 7,5 m maar <= 24 m, voor plezier of sport, voor de 
zeevaart m.u.v. opblaasbare en die met buitenboordmotor)

p/st

8903 92 10 8903 33 10
motorboten, met een lengte > 24 m, voor plezier of sport, voor de zeevaart (m.u.v. die 
met buitenboordmotor)

p/st

8903 92 91 8903 31 00
motorboten, met een lengte <= 7,5 m, voor plezier of sport (m.u.v. opblaasbare en die 
met buitenboordmotor)

p/st

8903 92 99 8903 32 90
motorboten, met een lengte > 7,5 m maar <= 24 m, voor plezier of sport (m.u.v. 
opblaasbare, die voor de zeevaart en die met buitenboordmotor)

p/st

8903 92 99 8903 33 90
motorboten, met een lengte > 24 m, voor plezier of sport (m.u.v. die voor de zeevaart 
en die met buitenboordmotor)

p/st

8903 99 10 8903 93 10
buitenboordmotorboten, voor plezier of sport, en roeiboten en kano's, met een lengte 
<= 7,5 m, met een gewicht van <= 100 kg per stuk (m.u.v. opblaasbare)

p/st

8903 99 10 8903 99 10
buitenboordmotorboten, voor plezier of sport, en roeiboten en kano's, met een lengte > 
7,5 m, met een gewicht <= 100 kg per stuk (m.u.v. opblaasbare)

p/st

8903 99 91 8903 93 90
buitenboordmotorboten, voor plezier of sport, en roeiboten en kano's, met een lengte 
<= 7,5 m, met een gewicht van > 100 kg per stuk (m.u.v. opblaasbare)

p/st

9006 51 00 9006 53 80
fototoestellen voor rolfilm met een breedte van 35 mm (m.u.v. fototoestellen voor 
direct-klaar-fotografie, speciaal ontworpen fototoestellen bedoeld bij onderverdeling 
900630 en wegwerpfototoestellen)

p/st

9006 51 00 9006 59 00

fototoestellen voor rolfilms met een breedte anders dan 35 mm of voor film in de flat 
(m.u.v. fototoestellen voor direct-klaar-fotografie en fototoestellen speciaal ontworpen 
voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van 
inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria)

p/st

9006 52 00 9006 59 00

fototoestellen voor rolfilms met een breedte anders dan 35 mm of voor film in de flat 
(m.u.v. fototoestellen voor direct-klaar-fotografie en fototoestellen speciaal ontworpen 
voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van 
inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria)

p/st

9006 53 80 9006 53 80
fototoestellen voor rolfilm met een breedte van 35 mm (m.u.v. fototoestellen voor 
direct-klaar-fotografie, speciaal ontworpen fototoestellen bedoeld bij onderverdeling 
900630 en wegwerpfototoestellen)

p/st

9006 59 00 9006 59 00

fototoestellen voor rolfilms met een breedte anders dan 35 mm of voor film in de flat 
(m.u.v. fototoestellen voor direct-klaar-fotografie en fototoestellen speciaal ontworpen 
voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van 
inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria)

p/st

9013 80 20 8524 11 00
modules voor platte beeldschermen, ook indien met ingebouwde aanraakschermen, 
zonder besturings- en controle-eenheden, van vloeibare kristallen

p/st

9013 80 20 8524 91 00
modules voor platte beeldschermen, ook indien met ingebouwde aanraakschermen, 
met besturings- en controle-eenheden, van vloeibare kristallen

p/st

60/65



GN-code 
2021

GN-code 
2022

Omschrijving der goederen 2022
Aanvullende 

eenheden

9013 80 30 8524 11 00
modules voor platte beeldschermen, ook indien met ingebouwde aanraakschermen, 
zonder besturings- en controle-eenheden, van vloeibare kristallen

p/st

9013 80 30 8524 91 00
modules voor platte beeldschermen, ook indien met ingebouwde aanraakschermen, 
met besturings- en controle-eenheden, van vloeibare kristallen

p/st

9013 80 90 9013 80 00 Optische apparaten en instrumenten, n.e.g. in hoofdstuk 90 -

9013 90 10 8529 90 18
onderdelen die uitsluitend of hoofdzakelijk geschikt zijn voor gebruik met modules voor 
platte beeldschermen van vloeibare kristallen

-

9018 90 84 9018 90 84
instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie of voor 
de veeartsenijkunde, n.e.g.

-

9018 90 84 9022 21 00
toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere 
ioniserende stralen, voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig 
gebruik

p/st

9018 90 84 9022 29 00
toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere 
ioniserende stralen (m.u.v. medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig 
gebruik)

p/st

9022 21 00 9022 21 00
toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere 
ioniserende stralen, voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig 
gebruik

p/st

9022 29 00 9022 29 00
toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- gamma- of andere 
ioniserende stralen (m.u.v. medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig 
gebruik)

p/st

9027 80 05 9027 89 10 belichtingsmeters -

9027 80 20 9027 89 30 pH- en rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen -

9027 80 80 9027 81 00 massaspectrometers p/st

9027 80 80 9027 89 90
instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse, 
voor het meten van oppervlaktespanning e.d., of voor het meten of het verifiëren van 
hoeveelheden warmte of geluid, n.e.g.

-

9114 10 00 9114 90 10 veren, onrustveren daaronder begrepen, van uurwerken -

9114 90 00 9114 90 90 delen van uurwerken, n.e.g. -

9401 30 00 9401 31 00
draaistoelen, in de hoogte verstelbaar, van hout ( m.u.v. die voor geneeskundig, voor 
chirurgisch of voor tandheelkundig gebruik en m.u.v. kappersstoelen)

-

9401 30 00 9401 39 00
draaistoelen, in de hoogte verstelbaar (m.u.v. die van hout, en m.u.v. die voor 
geneeskundig, voor chirurgisch of voor tandheelkundig gebruik en m.u.v. 
kappersstoelen)

-

9401 40 00 9401 41 00
zitmeubelen die tot bed kunnen worden omgevormd van hout (m.u.v. tuin- of 
campingmeubelen en meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch of voor 
tandheelkundig gebruik)

-

9401 40 00 9401 49 00
zitmeubelen die tot bed kunnen worden omgevormd (m.u.v. die van hout en m.u.v. tuin- 
of campingmeubelen en meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch of voor 
tandheelkundig gebruik)

-

9401 90 10 9401 91 10 delen van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen, van hout, n.e.g. -

9401 90 10 9401 99 10 delen van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen, n.e.g. -

9401 90 30 9401 91 90 delen van zitmeubelen, van hout, n.e.g. -

9401 90 80 9401 99 90 delen van zitmeubelen, n.e.g. (m.u.v. die van hout) -
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9403 90 10 9403 99 10
delen van meubelen, van metaal, n.e.g. (m.u.v. zitmeubelen of van medisch, 
chirurgisch, tandheelkundig of veterinair meubilair)

-

9403 90 30 9403 91 00
delen van meubelen, van hout, n.e.g. (m.u.v. zitmeubelen of van medisch, chirurgisch, 
tandheelkundig of veterinair meubilair)

-

9403 90 90 9403 99 90
derdelen van meubelen, niet van hout of metaal, n.e.g. (m.u.v. zitmeubelen of van 
medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veterinair meubilair)

-

9404 90 10 9404 40 10
gewatteerde dekens, bedspreien, dekbedden en donsdekens, gevuld met veren of 
dons

-

9404 90 10 9404 90 10
artikelen voor bedden en dergelijke meubelen, gevuld met veren of dons (m.u.v. 
matrassen, slaapzakken, gewatteerde dekens, bedspreien, dekbedden en 
donsdekens)

-

9404 90 90 9404 40 90
gewatteerde dekens, bedspreien, dekbedden en donsdekens (m.u.v. die gevuld met 
veren of dons)

-

9404 90 90 9404 90 90

artikelen voor bedden en dergelijke artikelen, voorzien van veren of gevuld of aan de 
binnenkant gevuld met een materiaal of van rubber of van kunststof, met celstructuur 
(m.u.v. gevuld met veren of dons, matrasdragers, matrassen, slaapzakken, lucht- of 
watermatrassen, dekens, gewatteerde dekens, bedspreien, dekbedden en 
donsdekens)

-

9405 10 21 9405 19 40

luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, van kunststof of van 
keramische stoffen (m.u.v. die voor de verlichting van de openbare weg en van andere 
openbare plaatsen en die ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met 
lichtbronnen met luminescentiedioden (led))

-

9405 10 40 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 10 40 9405 11 40

luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, ontworpen om uitsluitend te 
worden gebruikt met lichtbronnen met luminescentiedioden (led), van kunststof of van 
keramische stoffen (m.u.v. die voor de verlichting van de openbare weg en van andere 
openbare plaatsen)

-

9405 10 40 9405 19 40

luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, van kunststof of van 
keramische stoffen (m.u.v. die voor de verlichting van de openbare weg en van andere 
openbare plaatsen en die ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met 
lichtbronnen met luminescentiedioden (led))

-

9405 10 50 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 10 50 9405 11 50
luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, ontworpen om uitsluitend te 
worden gebruikt met lichtbronnen met luminescentiedioden (led), van glas (m.u.v. die 
voor de verlichting van de openbare weg en van andere openbare plaatsen)

-

9405 10 50 9405 19 50
uchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, van glas (m.u.v. die voor de 
verlichting van de openbare weg en van andere openbare plaatsen en die ontworpen 
om uitsluitend te worden gebruikt met lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 10 91 9405 19 90

luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen (m.u.v. die van kunststof, van 
keramische stoffen of van glas, die voor de verlichting van de openbare weg en van 
andere openbare plaatsen en die ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met 
lichtbronnen met luminescentiedioden (led))

-

9405 10 98 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 10 98 9405 11 90
luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, uitsluitend voor  lichtbronnen 
met luminescentiedioden "led" (m.u.v. die van kunststof, keramische stoffen of glas, 
en voor het verlichten van openbare open ruimten of verkeerswegen)

-

9405 10 98 9405 19 90

luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen (m.u.v. die van kunststof, van 
keramische stoffen of van glas, die voor de verlichting van de openbare weg en van 
andere openbare plaatsen en die ontworpen om uitsluitend te worden gebruikt met 
lichtbronnen met luminescentiedioden (led))

-
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9405 20 11 9405 29 40
Elektrische tafel-, bureau-, bed- of vloerstaande armaturen, van kunststof of van 
keramiek (m.u.v. die uitsluitend voor  lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 20 40 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 20 40 9405 21 40
Elektrische tafel-, bureau-, bed- of staande armaturen, uitsluitend voor  lichtbronnen 
met luminescentiedioden "led", van kunststof of van keramische materialen

-

9405 20 40 9405 29 40
Elektrische tafel-, bureau-, bed- of vloerstaande armaturen, van kunststof of van 
keramiek (m.u.v. die uitsluitend voor  lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 20 50 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 20 50 9405 21 50
elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, 
uitsluitend voor lichtbronnen met luminescentiedioden "led", van glas

-

9405 20 50 9405 29 50
elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, van 
glas (m.u.v. die uitsluitend voor lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 20 91 9405 29 90
elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen (m.u.v. 
die van kunststof, van keramische stoffen of van glas, en die uitsluitend voor voor  
lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 20 99 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 20 99 9405 21 90
Elektrische tafel-, bureau-, bed- of staande armaturen, uitsluitend voor lichtbronnen 
met luminescentiedioden "led" (m.u.v. die van  kunststof, keramische stoffen of glas)

-

9405 20 99 9405 29 90
elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen (m.u.v. 
die van kunststof, van keramische stoffen of van glas, en die uitsluitend voor voor  
lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 30 00 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 30 00 9405 31 00
Verlichtingssnoeren van de soort gebruikt voor kerstbomen, uitsluitend voor 
lichtbronnen met luminescentiedioden "led"

-

9405 30 00 9405 39 00
Elektrische verlichtingssnoeren van de soort gebruikt voor kerstbomen (m.u.v. die 
uitsluitend voor lichtbronnen met luminescentiedioden "led")

-

9405 40 10 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 40 10 9405 41 10
fotovoltaïsche zoeklichten en schijnwerpers, uitsluitend voor lichtbronnen met 
luminescentiedioden "led"

-

9405 40 10 9405 42 10
zoeklichten en schijnwerpers, uitsluitend voor lichtbronnen met luminescentiedioden 
"led", n.e.g.

-

9405 40 10 9405 49 10 elektrische zoeklichten en schijnwerpers, n.e.g. -

9405 40 31 9405 49 40 elektrische armaturen en verlichtingsarmaturen, van kunststof, n.e.g. -

9405 40 35 9405 49 40 elektrische armaturen en verlichtingsarmaturen, van kunststof, n.e.g. -

9405 40 39 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 40 39 9405 41 31
fotovoltaïsche armaturen en verlichtingsarmaturen, uitsluitend voor lichtbronnen met 
luminescentiedioden "led", van kunststof, n.e.g.

-

9405 40 39 9405 42 31
armaturen en verlichtingsarmaturen, uitsluitend voor lichtbronnen met 
luminescentiedioden "led", van kunststof, n.e.g.

-

9405 40 39 9405 49 40 elektrische armaturen en verlichtingsarmaturen, van kunststof, n.e.g. -

9405 40 91 9405 49 90 elektrische armaturen en verlichtingsarmaturen, niet van kunststof, n.e.g. -

9405 40 95 9405 49 90 elektrische armaturen en verlichtingsarmaturen, niet van kunststof, n.e.g. -
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9405 40 99 8539 51 00 modules voor lichtbronnen met luminescentiedioden (led) p/st

9405 40 99 9405 41 39
Fotovoltaïsche armaturen en verlichtingsarmaturen, uitsluitend voor lichtbronnen met 
luminescentiedioden "led", niet van kunststof, n.e.g.

-

9405 40 99 9405 42 39
armaturen en verlichtingsarmaturen, uitsluitend voor lichtbronnen met 
luminescentiedioden "led", niet van kunststof, n.e.g.

-

9405 40 99 9405 49 90 elektrische armaturen en verlichtingsarmaturen, niet van kunststof, n.e.g. -

9405 60 20 9405 61 20
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, met een permanent 
vast aangebrachte lichtbron met luminescentiedioden (led), van kunststof

-

9405 60 20 9405 69 20
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, met een permanent 
vast aangebrachte lichtbron anders dan led, van kunststof

-

9405 60 80 9405 61 80
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, met een permanent 
vast aangebrachte lichtbron met luminescentiedioden (led), m.uv. die van kunststof

-

9405 60 80 9405 69 80
lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, met een permanent 
vast aangebrachte lichtbron anders dan led, m.uv. die van kunststof

-

9405 99 00 8539 90 90
delen van elektrische gloeilampen en -buizen, elektrische gasontladingslampen en -
buizen, "sealed beam"-lampen, lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode 
stralen, booglampen en LED-lichtbronnen, n.e.g.

-

9405 99 00 9405 99 00
Delen van elektrische plafond- en wandlampen van lichtreclames, van verlichte 
aanwijzingsborden e.d., n.e.g.

-

9406 90 38 9406 20 00 modulaire gebouwunits, van staal -

9406 90 38 9406 90 38
geprefabriceerde gebouwen, al dan niet compleet of reeds gemonteerd, geheel of 
hoofdzakelijk gemaakt van ijzer of staal (m.u.v. mobiele bungalows, broeikassen en 
modulaire gebouwunits)

-

9508 90 00 9508 21 00 achtbanen -

9508 90 00 9508 22 00 carrousels, schommels en draaimolens -

9508 90 00 9508 23 00 botsauto´s -

9508 90 00 9508 24 00 bewegingsimulators en actiebioscopen -

9508 90 00 9508 25 00 waterattracties -

9508 90 00 9508 26 00 waterparkattracties -

9508 90 00 9508 29 00
pretparkattracties (m.u.v. achtbanen, draaimolens, schommels, carrousels, botsauto´s, 
bewegingssimulators, actiebioscopen en waterattracties)

-

9508 90 00 9508 30 00 kermisattracties -

9508 90 00 9508 40 00 reizende theaters -

9701 10 00 9701 21 00

schilderijen, b.v. olieverfschilderijen, aquarellen en pastels, en geheel met de hand 
vervaardigde tekeningen, meer dan 100 jaar oud (m.u.v. technische tekeningen e.d. 
bedoeld bij post 4906, en met de hand beschilderde of met de hand gedecoreerde 
vervaardigde artikelen)

-

9701 10 00 9701 91 00

schilderijen, b.v. olieverfschilderijen, aquarellen en pastels, en geheel met de hand 
vervaardigde tekeningen (m.u.v. meer dan 100 jaar oud, en technische tekeningen en 
dergelijke bedoeld bij post 4906, en met de hand beschilderde of met de hand 
gedecoreerde vervaardigde artikelen)

-

9701 90 00 9701 22 00 mozaïekwerk, meer dan 100 jaar oud -
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9701 90 00 9701 29 00
collages en soortgelijke decoratieve platen, meer dan 100 jaar oud (m.u.v. 
mozaïekwerk)

-

9701 90 00 9701 92 00 mozaïekwerk (m.u.v. meer dan 100 jaar oud) -

9701 90 00 9701 99 00
collages en soortgelijke decoratieve platen (m.u.v. meer dan 100 jaar oud en 
mozaïekwerk)

-

9702 00 00 9702 10 00 originele gravures, originele etsen en originele litho's, meer dan 100 jaar oud -

9702 00 00 9702 90 00 originele gravures, originele etsen en originele litho's (m.u.v. meer dan 100 jaar oud) -

9703 00 00 9703 10 00
originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan 
zij vervaardigd zijn, meer dan 100 jaar oud

-

9703 00 00 9703 90 00
originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan 
zij vervaardigd zijn (m.u.v. meer dan 100 jaar oud)

-

9705 00 00 9705 10 00
verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een archeologisch, 
etnografisch of historisch belang

-

9705 00 00 9705 21 00
menselijke specimens en delen daarvan, als verzamelingen en voorwerpen voor 
verzamelingen van anatomisch belang

-

9705 00 00 9705 22 00
uitgestorven of bedreigde soorten en delen daarvan, als verzamelingen en 
voorwerpen voor verzamelingen van zoölogisch, botanisch, anatomisch of 
paleontologisch belang

-

9705 00 00 9705 29 00
verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen van zoölogisch, botanisch, 
mineralogisch, anatomisch of paleontologisch belang (m.u.v. menselijke specimens en 
delen daarvan, en uitgestorven of bedreigde soorten en delen daarvan)

-

9705 00 00 9705 31 00
verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen van numismatisch belang, meer 
dan 100 jaar oud

-

9705 00 00 9705 39 00
verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen van numismatisch belang (excl. 
meer dan 100 jaar oud)

-

9706 00 00 9706 10 00 antiquiteiten, meer dan 250 jaar oud -

9706 00 00 9706 90 00 antiquiteiten, meer dan 100 maar maximaal 250 jaar oud -
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