Code GN
2019

Code GN
2020
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Aanvullende
eenheden

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
1901 90 99 1901 90 99 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)
1901 90 99 1901 90 95
2208 20 27 2208 20 16
2208 20 29 2208 20 18
2208 20 29 2208 20 19
2208 20 29 2208 20 28
2208 20 40 2208 20 69
2208 20 40 2208 20 88
2208 20 64 2208 20 69
2208 20 87 2208 20 66
2208 20 89 2208 20 69
2208 20 89 2208 20 88
2208 20 89 2208 20 66

bereidingen voor menselijke consumptie, in poeder, bestaande uit een mengsel van magere melk en/of wei en
plantaardige vetten/oliën dat niet meer dan 30 gewichtspercenten vetten/oliën bevat
Brandy de Jerez, in verpakkingen inhoudende <= 2 l
Brandy of Weinbrand, in verpakkingen inhoudende <= 2 l (m.u.v. Brandy de Jerez en Armagnac)
dranken, gedistilleerd uit wijn, in verpakkingen inhoudende <= 2 l (m.u.v. Cognac, Armagnac, Brandy of
Weinbrand)
dranken, gedistilleerd uit druivenmoer, in verpakkingen inhoudende <= 2 l (m.u.v. grappa)
dranken, gedistilleerd uit wijn, in verpakkingen inhoudende > 2 l (incl. Armagnac, m.u.v. Cognac en Brandy of
Weinbrand)
dranken, gedistilleerd uit druivenmoer, in verpakkingen inhoudende > 2 l (m.u.v. grappa)
dranken, gedistilleerd uit wijn, in verpakkingen inhoudende > 2 l (incl. Armagnac, m.u.v. Cognac en Brandy of
Weinbrand)
Brandy of Weinbrand in verpakkingen > 2 l
dranken, gedistilleerd uit wijn, in verpakkingen inhoudende > 2 l (incl. Armagnac, m.u.v. Cognac en Brandy of
Weinbrand)
dranken, gedistilleerd uit druivenmoer, in verpakkingen inhoudende > 2 l (m.u.v. grappa)
Brandy of Weinbrand in verpakkingen > 2 l

l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%
l alc. 100%

2710 19 64 2710 19 66

stookolie uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, geen biodiesel bevattend, met een zwavelgehalte van > 0,1
doch <= 0,5 gewichtspercenten (m.u.v. die bestemd om chemisch te worden verwerkt)

2710 19 64 2710 19 67

stookolie uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, geen biodiesel bevattend, met een zwavelgehalte van > 0,5
gewichtspercenten (m.u.v. die bestemd om chemisch te worden verwerkt)

Code GN
2019

Code GN
2020

2710 19 68 2710 19 67
2710 20 15 2710 20 16
2710 20 17 2710 20 16
2710 20 31 2710 20 32
2710 20 35 2710 20 32
2710 20 35 2710 20 38
2710 20 39 2710 20 38
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stookolie uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, geen biodiesel bevattend, met een zwavelgehalte van > 0,5
gewichtspercenten (m.u.v. die bestemd om chemisch te worden verwerkt)
gasolie die >= 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat, biodiesel bevattend, met
een zwavelgehalte van > 0,001 doch <= 0,1 gewichtspercent
gasolie die >= 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat, biodiesel bevattend, met
een zwavelgehalte van > 0,001 doch <= 0,1 gewichtspercent
stookolie die >= 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat, biodiesel bevattend,
met een zwavelgehalte van <= 0,5 gewichtspercent
stookolie die >= 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat, biodiesel bevattend,
met een zwavelgehalte van <= 0,5 gewichtspercent
stookolie die >= 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat, biodiesel bevattend,
met een zwavelgehalte van > 0,5 gewichtspercent
stookolie die >= 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat, biodiesel bevattend,
met een zwavelgehalte van > 0,5 gewichtspercent

Aanvullende
eenheden
-

Ontwikkel- en fixeermiddelen in de vorm van chemische preparaten voor fotografisch gebruik, incl.
3707 90 21 3707 90 20 ongemengde producten die hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. zouten en verbindingen bedoeld bij de posten 2843 tot en met 2846)
Ontwikkel- en fixeermiddelen in de vorm van chemische preparaten voor fotografisch gebruik, incl.
3707 90 29 3707 90 20 ongemengde producten die hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. zouten en verbindingen bedoeld bij de posten 2843 tot en met 2846)
3926 90 92 3926 90 97 Artikelen van kunststof of van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914, n.e.g.
3926 90 97 3926 90 97 Artikelen van kunststof of van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914, n.e.g.
edelstenen en halfedelstenen, synthetisch of gereconstrueerd, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt, ook
7104 20 00 7104 20 90
indien in stellen (m.u.v. piëzo-elektrische kwarts en diamanten)
7104 20 00 7104 20 10 diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, bewerkt, ook indien in stellen (niet aaneengeregen, gezet of gevat);
7104 90 00 7104 90 10 diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer (niet in stellen)
(m.u.v. enkel gezaagde of ruw diamanten)

g
g
g

Code GN
2019

Code GN
2020

7104 90 00 7104 90 90
7307 19 10
7307 19 90
7307 19 90
7325 99 10
7325 99 90
7325 99 90
8472 90 30
8472 90 40
8472 90 90
8504 50 20
8504 50 95

7307 19 10
7307 19 10
7307 19 90
7325 99 10
7325 99 90
7325 99 10
8472 90 80
8472 90 80
8472 90 80
8504 50 00
8504 50 00
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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)
hulpstukken "fittings", voor buisleidingen, van gietijzer (m.u.v. niet-smeedbaar gietijzer)
hulpstukken "fittings", voor buisleidingen, van gietijzer (m.u.v. niet-smeedbaar gietijzer)
hulpstukken "fittings", voor buisleidingen, van gietstaal
werken van niet-smeedbaar gietijzer, n.e.g. (m.u.v. kogels e.d. artikelen voor breekmachines)
werken van gietijzer, n.e.g. (m.u.v. kogels e.d. artikelen voor breekmachines)
werken van niet-smeedbaar gietijzer, n.e.g. (m.u.v. kogels e.d. artikelen voor breekmachines)
Kantoormachines n.e.g.
Kantoormachines n.e.g.
Kantoormachines n.e.g.
Smoorspoelen en zelfinductiespoelen (m.u.v. smoorspoelen voor ontladingslampen of -buizen)
Smoorspoelen en zelfinductiespoelen (m.u.v. smoorspoelen voor ontladingslampen of -buizen)

Aanvullende
eenheden

g
-

8504 90 05 8504 90 19 delen van elektrische transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen, n.e.g. (m.u.v. kernen van ferriet) 8504 90 18 8504 90 19 delen van elektrische transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen, n.e.g. (m.u.v. kernen van ferriet) 8504 90 91 8504 90 90 delen van statische omvormers, n.e.g.

-

8504 90 99 8504 90 90 delen van statische omvormers, n.e.g.

-

8518 10 30 8518 10 00 Microfoons en statieven daarvoor (m.u.v. draadloze microfoons met ingebouwde zender)

-

8518 10 95 8518 10 00 Microfoons en statieven daarvoor (m.u.v. draadloze microfoons met ingebouwde zender)

-

8518 29 30 8518 29 00 Luidsprekers zonder klankkast

p/st

8518 29 95 8518 29 00 Luidsprekers zonder klankkast

p/st

Hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten
8518 30 20 8518 30 00 bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers (m.u.v. telefoontoestellen, gehoorapparaten en
helmen met ingebouwde hoofdtelefoons, ook indien met microfoon)

-

Code GN
2019

Code GN
2020
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Aanvullende
eenheden

Hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten
8518 30 95 8518 30 00 bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers (m.u.v. telefoontoestellen, gehoorapparaten en
helmen met ingebouwde hoofdtelefoons, ook indien met microfoon)

-

8518 40 30 8518 40 00 Elektrische audiofrequentversterkers
8518 40 80 8518 40 00 Elektrische audiofrequentversterkers

p/st
p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 11 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 15 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 21 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 25 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 31 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 35 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Code GN
2019

Code GN
2020
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Aanvullende
eenheden

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 45 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 51 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 70 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, werkend met magnetische dragers, met optische
8519 81 95 8519 81 00 dragers of met dragers op basis van halfgeleiders (m.u.v. die werkend op munten, bankbiljetten, bankkaarten,
penningen of door andere wijze van betaling, platenspelers, telefoonantwoordapparaten)

p/st

8522 90 20 8522 90 00

8522 90 30 8522 90 00

8522 90 41 8522 90 00

8522 90 49 8522 90 00

8522 90 70 8522 90 00

Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
toestellen en apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of voor video-opname- en
videoweergaveapparaten (m.u.v. weergavekoppen voor platenspelers)
Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
toestellen en apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of voor video-opname- en
videoweergaveapparaten (m.u.v. weergavekoppen voor platenspelers)
Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
toestellen en apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of voor video-opname- en
videoweergaveapparaten (m.u.v. weergavekoppen voor platenspelers)
Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
toestellen en apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of voor video-opname- en
videoweergaveapparaten (m.u.v. weergavekoppen voor platenspelers)
Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
toestellen en apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of voor video-opname- en
videoweergaveapparaten (m.u.v. weergavekoppen voor platenspelers)

-

-

-

-

-

Code GN
2019

Code GN
2020
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Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor
8522 90 80 8522 90 00 toestellen en apparaten voor het opnemen en het weergeven van geluid of voor video-opname- en
videoweergaveapparaten (m.u.v. weergavekoppen voor platenspelers)

Aanvullende
eenheden

-

8527 12 10 8527 12 00

zakformaat-radiocassettespelers waarvan de afmetingen <= 170 x 100 x 45 mm bedragen, met ingebouwde
versterker, doch zonder ingebouwde luidspreker, die zonder externe energiebron kunnen functioneren

p/st

8527 12 90 8527 12 00

zakformaat-radiocassettespelers waarvan de afmetingen <= 170 x 100 x 45 mm bedragen, met ingebouwde
versterker, doch zonder ingebouwde luidspreker, die zonder externe energiebron kunnen functioneren

p/st

8527 13 10 8527 13 00

ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren, gecombineerd met
p/st
een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid (m.u.v. zakformaat-radiocassettespelers)

8527 13 91 8527 13 00

ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren, gecombineerd met
p/st
een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid (m.u.v. zakformaat-radiocassettespelers)

8527 13 99 8527 13 00

ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren, gecombineerd met
p/st
een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid (m.u.v. zakformaat-radiocassettespelers)

ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren,
8527 91 11 8527 91 00 gecombineerd met een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid (m.u.v. die van de soort die in
motorvoertuigen wordt gebruikt)
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren,
8527 91 19 8527 91 00 gecombineerd met een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid (m.u.v. die van de soort die in
motorvoertuigen wordt gebruikt)
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren,
8527 91 35 8527 91 00 gecombineerd met een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid (m.u.v. die van de soort die in
motorvoertuigen wordt gebruikt)
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren,
8527 91 91 8527 91 00 gecombineerd met een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid (m.u.v. die van de soort die in
motorvoertuigen wordt gebruikt)

p/st

p/st

p/st

p/st

Code GN
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ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren,
8527 91 99 8527 91 00 gecombineerd met een toestel voor het opnemen en het weergeven van geluid (m.u.v. die van de soort die in
motorvoertuigen wordt gebruikt)
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren, zonder
8527 92 10 8527 92 00 toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid doch gecombineerd met een uurwerk (m.u.v. die van de
soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt)
ontvangtoestellen voor radio-omroep, die uitsluitend met externe energiebron kunnen functioneren, zonder
8527 92 90 8527 92 00 toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid doch gecombineerd met een uurwerk (m.u.v. die van de
soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt)
8529 10 31 8529 10 30 buitenantennes voor radio- en televisietoestellen
8529 10 39 8529 10 30 buitenantennes voor radio- en televisietoestellen
Elektrische toestellen voor het in-, uit- of omschakelen, aansluiten of verdelen van elektrische stroom, voor een
spanning van <= 1000 V (m.u.v. toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom, relais en andere
8536 90 20 8536 90 95 schakelaars, lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen, geprefabriceerde elementen voor
elektrische stroomleidingen, aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels en accuklemmen
voor motorvoertuigen)
Elektrische toestellen voor het in-, uit- of omschakelen, aansluiten of verdelen van elektrische stroom, voor een
spanning van <= 1000 V (m.u.v. toestellen voor het beveiligen tegen elektrische stroom, relais en andere
8536 90 95 8536 90 95 schakelaars, lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen, geprefabriceerde elementen voor
elektrische stroomleidingen, aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels en accuklemmen
voor motorvoertuigen)
9011 10 10 9011 10 00 stereoscopische optische microscopen
9011 10 90 9011 10 00 stereoscopische optische microscopen
9011 90 10 9011 90 00 delen en toebehoren van optische microscopen, n.e.g.
9011 90 90 9011 90 00 delen en toebehoren van optische microscopen, n.e.g.
9012 10 10 9012 10 00 elektronenmicroscopen, protonenmicroscopen en diffractieapparaten
9012 10 90 9012 10 00 elektronenmicroscopen, protonenmicroscopen en diffractieapparaten

Aanvullende
eenheden

p/st

p/st

p/st
-

-

-

p/st
p/st
-

9012 90 10 9012 90 00 delen en toebehoren van elektronenmicroscopen, protonenmicroscopen en diffractieapparaten, n.e.g.

-

9012 90 90 9012 90 00 delen en toebehoren van elektronenmicroscopen, protonenmicroscopen en diffractieapparaten, n.e.g.

-

Code GN
2019

Code GN
2020

9015 10 10
9015 10 90
9015 20 10
9015 20 90
9015 40 10
9015 40 90

9015 10 00
9015 10 00
9015 20 00
9015 20 00
9015 40 00
9015 40 00

9024 80 11 9024 80 00
9024 80 19 9024 80 00
9024 80 90 9024 80 00
9025 19 20 9025 19 00
9025 19 80 9025 19 00
9027 80 11 9027 80 20
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afstandmeters
afstandmeters
theodolieten en tachymeters
theodolieten en tachymeters
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie
Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen (m.u.v.
metaal)
Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen (m.u.v.
metaal)
Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen (m.u.v.
metaal)
thermometers en pyrometers (m.u.v. die gecombineerd met andere instrumenten en thermometers gevuld met
vloeistof, met rechtstreekse aflezing)
thermometers en pyrometers (m.u.v. die gecombineerd met andere instrumenten en thermometers gevuld met
vloeistof, met rechtstreekse aflezing)
pH- en rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen

Aanvullende
eenheden
p/st
p/st
-

9027 80 13 9027 80 80

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.

-

9027 80 17 9027 80 80

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.

-

9027 80 91 9027 80 80

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.

-

9027 80 99 9027 80 20 pH- en rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen
9027 80 99 9027 80 80

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.

-

Code GN
2019

Code GN
2020

9027 90 10 9027 90 00

9027 90 50 9027 90 00

9027 90 80 9027 90 00

9030 33 30 9030 33 70
9030 33 80 9030 33 70
9030 89 30 9030 89 00
9030 89 90 9030 89 00
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microtomen; delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of
scheikundige analyse, voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de
oppervlaktespanning e.d. of voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht en van
microtomen, n.e.g.
microtomen; delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of
scheikundige analyse, voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de
oppervlaktespanning e.d. of voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht en van
microtomen, n.e.g.
microtomen; delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of
scheikundige analyse, voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de
oppervlaktespanning e.d. of voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht en van
microtomen, n.e.g.
instrumenten en apparaten voor het meten of verifiëren van spanning, stroomsterkte of vermogen, zonder
registreerinrichting (m.u.v. multimeters, oscilloscopen en oscillografen)
instrumenten en apparaten voor het meten of verifiëren van spanning, stroomsterkte of vermogen, zonder
registreerinrichting (m.u.v. multimeters, oscilloscopen en oscillografen)
Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, zonder
registreerinrichting, n.e.g.
Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, zonder
registreerinrichting, n.e.g.

Aanvullende
eenheden

-

-

-

-

