GN-code
2020

GN-code
2021

0508 00 00 0508 00 10

0508 00 00 0508 00 90
2804 70 00
2804 70 00
3002 20 00
3002 20 00
3926 90 97

2804 70 10
2804 70 90
3002 20 10
3002 20 90
3926 90 60

3926 90 97 3926 90 97
4401 22 00 4401 22 10
4401 22 00 4401 22 90
6307 90 98 6307 90 93

6307 90 98 6307 90 95

6307 90 98 6307 90 98
8504 90 19 8504 90 13
8504 90 19 8504 90 17
9019 20 00 9019 20 10
9019 20 00 9019 20 20

Aanvullende
eenheden

Omschrijving der goederen 2021

rood koraal "Corallium rubrum", ruw of eenvoudig voorbehandeld (m.u.v. dergelijke
goederen die verder zijn bewerkt of in vorm gesneden)
koraal e.d. stoffen, schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van
stekelhuidigen, en rugplaten van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, alsmede
poeder en afval van deze stoffen (m.u.v. dergelijke goederen die verder zijn bewerkt of in
vorm gesneden en rood koraal)
rood fosfor
fosfor (m.u.v. rood fosfor)
Vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten)
Vaccins voor mensen (m.u.v. vaccins tegen SARS-gerelateerde coronavirussen)
Kunststof gelaatsbeschermers /vizieren voor het beschermen van de ogen
Artikelen van kunststof of van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met
3914, n.e.g.
hout in plakjes, spanen of kleine stukjes, van eucalyptus
hout in plakjes, spanen of kleine stukjes (m.u.v. die van de soort die hoofdzakelijk
gebruikt wordt voor het verven of voor het looien en m.u.v. naaldhout en eucalyptus)
filtrerende gelaatstukken (FFP) overeenkomstig EN149; andere maskers die voldoen aan
een soortgelijke norm voor maskers als ademhalingsbeschermingsmiddelen ter
bescherming tegen deeltjes
beschermende mond- en neusmaskers (m.u.v. filtrerende gelaatstukken (FFP)
overeenkomstig EN149; andere maskers die voldoen aan een soortgelijke norm voor
maskers als ademhalingsbeschermingsmiddelen ter bescherming tegen deeltjes)
geconfectioneerde artikelen van textiel, incl. patronen voor kleding, n.e.g. (m.u.v. die van
brei- of haakwerk of die van vilt, m.u.v. lakens voor eenmalig gebruik, vervaardigd van
producten bedoeld bij post 5603, van de soort die tijdens operaties wordt
lamellen en kernen van staal, ook indien gestapeld of gewikkeld, voor transformatoren,
smoorspoelen en zelfinductiespoelen
delen van elektrische transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen, n.e.g.
(m.u.v. kernen van ferriet en lamellen en kernen van staal)
toestellen voor invasieve beademing
toestellen voor non-invasieve beademing

-

p/st
p/st
p/st

p/st

p/st
p/st

toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, of voor aδrosoltherapie; toestellen
9019 20 00 9019 20 90 voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen, delen en toebehoren daaronder begrepen (m.u.v. toestellen voor beademing)
Gasmaskers (m.u.v. beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare
filters)
Ademhalingstoestellen (m.u.v. toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere
9020 00 00 9020 00 90
therapeutische ademhalingstoestellen)
9020 00 00 9020 00 10

p/st
-

