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PRCCode
13101030
13101050
13201100
13201200
13201300
13201400
13201530
13201550
13201570
13201630
13201650
13201690
14111133
14111135
14111137
14111150
14111233
14111235
14111237
14111250
14111290
14121030
14121050
14122010
14122030
14122050
14122070
14131000
14211150
14211190
14211210
14211230
14211250
14211290
14211330

Desc_NL
IJzererts en concentraten daarvan, anders dan geroost ijzerkies, niet geagglomereerd
IJzererts en concentraten daarvan, anders dan geroost ijzerkies, geagglomereerd
Kopererts en concentraten daarvan
Nikkelerts en concentraten daarvan
Aluminiumerts en concentraten daarvan
Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan
Tinerts en concentraten daarvan
Looderts en concentraten daarvan
Zinkerts en concentraten daarvan
Wolfraamerts en concentraten daarvan
Mangaanerts en concentraten daarvan
Andere non-ferro-ertsen en concentraten daarvan
Marmer en travertijn, onbewerkt of enkel kantrecht behouwen, zonder vorm
Marmer en travertijn, gezaagd, enz. in platen ≤ 25 cm dik
Marmer en travertijn, gezaagd, enz. in blokken > 25 cm dik
Kalksteen voor het bouwbedrijf, albast
Graniet e.d., onbewerkt of enkel kantrecht behouwen, zonder vorm
Graniet e.d., gezaagd, enz. in platen ≤ 25 cm dik
Graniet e.d., gezaagd, enz. in blokken > 25 cm dik
Zandsteen
Andere natuursteen voor het bouwbedrijf; zuivere steen
Gips en anhydriet (natuurlijk of synthetisch)
Kalksteen (excl. steenslag van kalksteenaggregaat en kalksteenblokken)
Krijt
Dolomiet, niet gebrand noch gesinterd (excl. steenslag van dolomietaggregaat)
Gebrand of gesinterd dolomiet
Stamp- en strijkmassa van dolomiet
Leisteen, enkel kantrecht behouwen of gezaagd
Kiezelzand (kwartszand of industrieel zand)
Zand voor de bouw (excl. metaalhoudend zand van GN 26)
Grint, keistenen, vuurstenen en rolstenen
Steenslag voor de vervaardiging van beton, voor de wegenbouw en voor ander gebruik in de bouw
Korrels, scherven, splinters en poeder van marmer
Korrels, scherven, splinters en poeder van steen (excl. marmer)
Slakken voor gebruik in de bouw
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14211350
14221140
14221160
14221210
14221230
14221250
14301130
14301230
14301250
14301313
14301315
14301355
14301359
14301373
14301375
14301383
14301389
14401000
14501000

Vooromhulde steenslag
Kaolien
Kaolienhoudende klei ('ball clay' en plastische klei)
Bentoniet
Vuurvaste klei
Gewone klei en leisteen voor gebruik in de bouw (excl. bentoniet, vuurvaste klei, geëxpandeerde klei, kaolien
en kaolienhoudende klei); andalusiet, kyaniet en sillimaniet; mulliet; chamotte- en dinasaarde
Natuurlijk calciumfosfaat, aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt
IJzerkies, ongeroost
Ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel (incl. geregenereerde zwavel)
Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet)
Natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet)
Natuurlijke natriumboraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand
Natuurlijke boraten (excl. natriumboraten) en concentraten; natuurlijk boorzuur
Vloeispaat, bevattende ≤ 97 gewichtspercenten calciumfluoride
Vloeispaat, bevattende > 97 gewichtspercenten calciumfluoride
Kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat)
Andere minerale stoffen, n.e.g.
Zout (natriumchloride), steenzout, zeezout, door verdamping vervaardigd zout, pekel enz.
Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; asfaltiet en asfaltsteen

14502150
14502190
14502250
14502270
14502313
14502315
14502320
14502333
14502335
14502340
14502353
14502355
14502363
14502365
14502370

Niet-gesorteerde diamant, excl. industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
Edelstenen (excl. diamant) en halfedelstenen, onbewerkt, enkel gezaagd of ruw bewerkt
Puimsteen, natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen
Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
Natuurlijk grafiet
Kwarts en kwartsiet voor industrieel gebruik
Diatomiet (incl. kiezelaarde en moleraarde)
Magnesiet, natuurlijk magnesiumcarbonaat
Magnesia, van natuurlijk magnesiumcarbonaat of van zeewater of pekel
Asbest
Mica, ruw, in bladen en splittings, poeder en afval
Talk (incl. speksteen en chloriet)
Veldspaat en andere stoffen uit de veldspaatgroep
Leuciet; nefelien en nefelien-syeniet
Vermiculiet en perliet (niet geëxpandeerd)
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14502380
15111140
15111190
15111200
15111330
15111350
15111390
15111430
15111450
15111490
15111500
15111600
15111700
15111800
15111900
15112100
15112400
15112500
15112600
15112700
15113040
15113060
15113070
15114030
15114090
15121113
15121115
15121117
15121130
15121153
15121155
15121157
15121170
15121213
15121215

Slakken en assen (excl. slakken voor gebruik in de bouw van GN 2517.30)
Vers of gekoeld rundvlees (hele dieren, halve dieren, voorvoeten en achtervoeten)
Rundvlees, ander, vers of gekoeld
Rundvlees, bevroren delen
Verse of gekoelde varkens, hele en halve dieren
Verse of gekoelde varkenshammen, -schouders en delen daarvan
Vers of gekoeld varkensvlees, n.e.g.
Bevroren varkens, hele en halve dieren
Bevroren varkenshammen, -schouders en delen daarvan, met been
Bevroren varkensvlees, n.e.g.
Vers of gekoeld lams- of schapenvlees
Bevroren lams- of schapenvlees
Vers, gekoeld of bevroren geitenvlees
Vlees van paarden, ezels, muildieren of muilezels, vers, gekoeld of bevroren
Eetbare slachtafvallen, enz., vers, gekoeld of bevroren
Vette wol (behalve scheerwol) niet gekaard en niet gekamd
Gehele huiden van runderen, van paarden of van paardachtigen, ongelooid
Huiden van runderen, van paarden of van paardachtigen, ongelooid (m.u.v. gehele huiden)
Huiden en vellen van schapen of lammeren
Huiden en vellen van geiten, vers of geconserveerd, niet gelooid
Spek (ander dan doorregen spek) en varkensvet, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt (m.u.v. gesmolten vet)
Reuzel en ander varkensvet, gesmolten
Rund-, schapen- of geitenvet, ruw of gesmolten
Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken
Andere afvalproducten, niet geschikt voor menselijke consumptie
Kippen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld
Kalkoenen, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld
Eenden, ganzen en parelhoenders, niet in stukken gesneden, vers of gekoeld
Vette levers van ganzen of eenden, vers of gekoeld
Delen van hanen of kippen, vers of gekoeld
Delen van kalkoenen, vers of gekoeld
Delen van eenden, ganzen en parelhoenders, vers of gekoeld
Slachtafvallen en levers van pluimvee, vers of gekoeld
Kippen, niet in stukken gesneden, bevroren
Kalkoenen, niet in stukken gesneden, bevroren
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15121217
15121253
15121255
15121257
15121271
15121275
15121300
15121400
15131110
15131130
15131150
15131170
15131190
15131213
15131215
15131223
15131225
15131233
15131235
15131243
15131245
15131253
15131259
15131260
15131270
15131290
15131300
15139000
15201130
15201190
15201210
15201230
15201250
15201270
15201290
15201310

Eenden, ganzen en parelhoenders, niet in stukken gesneden, bevroren
Delen van kippen, bevroren
Delen van kalkoenen, bevroren
Delen van ganzen, eenden en parelhoenders, bevroren
Slachtafvallen van pluimvee, behalve levers, bevroren
Levers van pluimvee, bevroren
Ander vlees en eetbare slachtafvallen van konijnen, wild en andere dieren
Vet van gevogelte
Hammen en schouders van varkens alsmede delen daarvan, met been, gedroogd, gezouten of gerookt
Buiken van varkens alsmede delen daarvan, gedroogd, gezouten of gerookt
Ander varkensvlees, gedroogd, gezouten of gerookt, n.e.g.
Rundvlees, gedroogd, gezouten of gerookt
Ander vlees, n.e.g., gedroogd, gezouten of gerookt; meel en poeder van vlees of slachtafvallen
Leverworst
Worst en dergelijke producten, excl. leverworst
Bereidingen van levers van ganzen en eenden
Bereidingen en conserven van lever van andere dieren of pluimvee, behalve eenden of ganzen
Andere bereidingen van vlees van kalkoenen
Andere bereidingen van vlees van ander pluimvee
Andere bereidingen van hammen van varkens en van delen daarvan
Andere bereidingen van schouders van varkens en van delen daarvan
Bereidingen van varkensvlees, incl. mengsels, met gew.% vlees of slachtafvallen, spek of vet < 40
Andere bereidingen van varkensvlees, inclusief mengsels, n.e.g., andere
Bereidingen van rundvlees
Extracten en sappen van vlees, vis en ongewervelde waterdieren
Andere bereidingen van vlees, incl. bereidingen van bloed (van alle dieren)
Meel, poeder en pellets van vlees, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen
Koken en andere voorbereidende diensten voor de vervaardiging van vleesproducten
Vissenlevers, hom en kuit, vers of gekoeld
Visfilets en ander visvlees, vers of gekoeld
Bevroren zeevis
Bevroren zoetwatervis
Vissenlevers, hom en kuit, bevroren
Bevroren visfilets
Ander visvlees, bevroren
Vismeel, vissenlevers, hom en kuit (gedroogd, gerookt, gezouten), geschikt voor menselijke consumptie
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15201330
15201353
15201355
15201359
15201370
15201411
15201412
15201413
15201414
15201415
15201416
15201417
15201419
15201430
15201451
15201459
15201530
15201553
15201559
15201600
15201700
15201800
15311100
15311210
15311230
15311250
15311270
15311290
15321013
15321015
15321021
15321022
15321023
15321024
15321025

Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt
Gerookte Pacifische zalm, Atlantische zalm en Donauzalm (inclusief filets)
Gerookte haring (inclusief filets)
Gerookte vis (behalve zalm en haring), inclusief filets
Gedroogde of gezouten vis
Bereidingen en conserven van zalm (niet fijngemaakt)
Bereidingen en conserven van haring (niet fijngemaakt)
Bereidingen en conserven van sardines, sardinella's en sprot (niet fijngemaakt)
Bereidingen en conserven van tonijn, boniet en bonito (niet fijngemaakt)
Bereidingen en conserven van makreel (niet fijngemaakt)
Bereidingen en conserven van ansjovis (niet fijngemaakt)
Andere bereidingen van vis: vissticks
Bereidingen en conserven van andere vissoorten, niet fijngemaakt en geen vissticks
Andere bereidingen en conserven van vis
Kaviaar
Kaviaarsurrogaten
Bevroren schaaldieren
Jakobsschelpen en mosselen, behalve levend, vers of gekoeld
Ongewervelde waterdieren, behalve levend, vers of gekoeld
Schaaldieren, weekdieren enz., bereid of geconserveerd
Meel, poeder en pellets van vis, enz., ongeschikt voor menselijke consumptie
Visproducten, enz.; dode dieren bedoeld bij hoofdstuk 3; ongeschikt voor menselijke consumptie
Aardappelen, bevroren
Aardappelen, gedroogd
Aardappelmeel, -gries en -vlokken
Aardappelen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren
Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, niet bevroren, verduurzaamd
Aardappelen, in andere vorm dan van meel, gries of vlokken, verduurzaamd, niet bevroren
Bevroren sinaasappelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd
Andere sinaasappelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd
Sap van pompelmoezen of van pomelo's, niet geconcentreerd, ongegist, zonder toegevoegde alcohol
Sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd (behalve sinaasappels en pompelmoezen), ongegist,
enz., niet geconcentreerd
Ananassap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd
Tomatensap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol
Druivensap (inclusief most), ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd
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15321026
15321029
15321030
15321040
15331100
15331200
15331330
15331350
15331390
15331423
15331425
15331427
15331430
15331440
15331461
15331462
15331463
15331464
15331465
15331466
15331467
15331490
15331500
15332100
15332230
15332290
15332330
15332390
15332400
15332510
15332520
15332530
15332550
15333000

Appelsap, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd
Sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet
geconcentreerd
Mengsels van sappen, ongegist, zonder toegevoegde alcohol, niet geconcentreerd
Geconcentreerde sappen (alle GS-posten, waarvan het zevende cijfer van de GN-code een '1' is)
Bevroren groenten
Groenten, voorlopig verduurzaamd, niet geschikt voor dadelijke consumptie
Gedroogde uien
Gedroogde paddestoelen en truffels
Andere gedroogde groenten (excl. aardappelen)
Tomaten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur
Tomatenpuree
Geconcentreerde tomatenpuree
Paddestoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur
Andere groenten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn, enz., bevroren, n.e.g.
Zuurkool, niet bevroren
Erwten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
Gedopte bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn, enz., niet bevroren
Andere bonen, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn, enz. niet bevroren
Asperges op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
Olijven, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
Suikermaïs, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren
Andere groenten en mengsels van groenten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet
bevroren
Groenten en vruchten, verduurzaamd in azijn of azijnzuur
Vruchten en noten, ook indien gestoomd of gekookt, bevroren
Jam, marmelade, enz. van citrusvruchten
Andere jams en marmelades
Grondnoten, op andere wijze bereid of verduurzaamd
Andere noten, mengsels daaronder begrepen
Vruchten, voorlopig verduurzaamd, niet voor dadelijke consumptie
Rozijnen en krenten
Andere gedroogde vruchten, ook indien gemengd met noten
Schillen van citrusvruchten en van meloenen, vers, bevroren, gedroogd, gezouten
Vruchten, bereid of verduurzaamd, n.e.g. (excl. müsli)
Andere plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval voor dierlijke consumptie
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15339000
15411130
15411150
15411190
15411210
15411220
15411230
15411240
15411250
15411260
15411310
15411330
15411350
15411370
15412000

15413190
15413200
15421110
15421120
15421131
15421139
15421140
15421150

Koken en andere voorbereidende diensten (concentreren enz.) voor de conservering van groenten en fruit
Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie
Vetten en oliën (alsmede fracties daarvan), van vis of van zeezoogdieren
Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ruwe sojaolie, niet chemisch gewijzigd
Ruwe grondnotenolie, niet chemisch gewijzigd
Olijfolie, verkregen bij de eerste persing, en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ruwe zonnebloemzaad- en saffloerolie, niet chemisch gewijzigd
Ruwe katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ruwe raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ruwe palmolie, niet chemisch gewijzigd
Ruwe kokosolie (kopraolie), alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ruwe palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ruwe lijnolie, niet chemisch gewijzigd
Katoenlinters
Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in
pellets
Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van zonnebloempitten, ook indien fijngemaakt
of in pellets
Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van raap- of van koolzaad, ook indien
fijngemaakt of in pellets
Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën, ook indien
fijngemaakt of in pellets, andere
Meel van oliehoudende zaden en vruchten, excl. mosterdmeel
Geraffineerde sojaolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde grondnotenolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde olijfolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Andere olie en fracties daarvan, verkregen uit olijven, n.e.g., niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde katoenzaadolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd

15421160
15421170
15421210
15421220
15421230

Geraffineerde raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Sesamolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde palmolie en vloeibare facties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde kokosolie (kopraolie), alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Geraffineerde palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd

15413130
15413150
15413170
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15421240
15421250
15421280
15421330
15421350
15422030
15422050
15431030
15431050

15511137

Geraffineerde lijnolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Ricinusolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Andere plantaardige vetten en vette oliën, alsmede fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd, n.e.g.
Dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gehydrogeneerd, enz.
Plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gehydrogeneerd, enz.
Plantaardige was (andere dan triglyceriden)
Degras; afvallen van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
Margarine, andere dan vloeibare margarine
Bereidingen van vetten en oliën voor menselijke consumptie (vloeibare margarine)
Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van ≤ 1
gewichtspercent, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van ≤ 2 l
Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van ≤ 1
gewichtspercent, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 2 l

15511142

Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 1,
doch ≤ 6 gewichtspercenten, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van ≤ 2 l

15511148

Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 1,
doch ≤ 6 gewichtspercenten, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 2 l

15511210

Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 6,
doch ≤ 21 gewichtspercenten, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van ≤ 2 l

15511133

15511220
15511230
15511240
15512033
15512037
15512063

Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 6,
doch ≤ 21 gewichtspercenten, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 2 l
Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 21
gewichtspercenten, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van ≤ 2 l
Melk en room (niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen), met een vetgehalte van > 21
gewichtspercenten, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 2 l
melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van ≤ 1,5 gewichtspercent, in
verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van ≤ 2,5 kg
melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van ≤ 1,5 gewichtspercent, in
verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 2,5 kg
melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van > 1,5 gewichtspercent, in
verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van ≤ 2,5 kg
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15512067
15513030
15513050
15513070
15514030
15514050
15514070
15515104
15515108
15515241
15515245
15515263
15515265
15515300
15515400
15515533
15515540
15515590
15521000
15611000
15612100
15612200
15612300
15612400
15613133
15613135
15613230
15613240
15613250
15613333
15613335
15613351
15613353
15613355

melk en room, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van > 1,5 gewichtspercent, in
verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van > 2,5 kg
Boter met een vetgehalte van ≤ 85%
Andere vetten en oliën, verkregen uit melk
Smeersels vervaardigd met zuivelproducten
Verse kaas, niet gefermenteerd, incl. weikaas en wrongel
Geraspte kaas, kaas in poeder, blauwgroen geaderde kaas en andere kaassoorten (geen smeltkaas)
Smeltkaas, niet geraspt, noch in poeder
Ingedikte melk zonder zoetstoffen
Andere ingedikte melk
Gestremde melk, room, yoghurt en andere gefermenteerde producten
Gestremde melk, room, yoghurt en andere gefermenteerde producten, met smaakstoffen of met toegevoegde
vruchten, noten of cacao
Karnemelk in poeder
Karnemelk
Caseïne
Lactose en melksuikerstroop
Wei in poeder, in korrels of in andere vaste vorm
Andere wei
Producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, n.e.g.
Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend
Gedopte rijst
Meel van tarwe of van mengkoren
Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren
Meel en gries van gedroogde groenten, sago, maniok of vruchten
Mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij GN 1905
Gries en griesmeel van harde tarwe ('durum')
Gries en griesmeel van zachte tarwe en spelt
Gries en griesmeel van andere granen
Pellets van tarwe
Pellets van andere granen (behalve tarwe)
Bewerkte granen
Graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen
Bereidingen van het type müsli
Andere bereidingen verkregen door het poffen of roosteren van granen
Andere granen dan maïs, in de vorm van korrels, voorgekookt of op andere wijze bereid
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15614030
15614050
15615010
15615030
15615050
15615090
15621030
15621050
15622110
15622120
15622130
15622140
15622150
15622190
15622211
15622213
15622215
15622219
15622230
15622250
15622270
15622300
15623000
157010Z3
15711010
15711033
15711035
15711037
15711039
15721030
15721060
15811100
15811200
15821130

Halfwitte of volwitte rijst
Breukrijst
Zemelen, slijpsel en andere resten van maïs
Zemelen, slijpsel en andere resten van rijst
Zemelen, slijpsel en andere resten van tarwe
Zemelen, slijpsel en andere resten van andere granen (maïs, rijst, tarwe) of van peulvruchten
Ruwe maïsolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Maïsolie (behalve ruwe) en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Glucose en glucosestroop
Fructose, fructosestroop, isoglucose
Maltodextrine en maltodextrinestroop
Karamel (op basis van suiker)
Karamel (andere)
Andere, invertsuiker daaronder begrepen
Tarwezetmeel
Maïszetmeel
Aardappelzetmeel
Ander zetmeel
Inuline
Tarwegluten ook indien gedroogd
Dextrine en ander gewijzigd zetmeel
Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, enz.
Afvallen van zetmeelfabrieken e.d. afvallen (incl. maïsgluten)
Bereidingen voor het voederen van dieren (geen honden, katten en andere huisdieren)
Voormengsels voor veevoeder
Bereidingen voor het voederen van varkens (excl. zgn. premelanges)
Bereidingen voor het voederen van rundvee (excl. zgn. premelanges)
Bereidingen voor het voederen van dieren: pluimvee (excl. zgn. premelanges)
Bereidingen voor het voederen van dieren, excl. honden, katten, andere huisdieren, varkens, rund- en
pluimvee (excl. zgn. premelanges)
Honden- en kattenvoer, o.v.k.
Bereidingen gebruikt voor het voederen van huisdieren (m.u.v. bereidingen voor katten en honden, opgemaakt
voor de verkoop in het klein)
Vers brood, waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd
Andere gezoete bakkers- en banketwaren
Bros gebakken brood, z.g. 'Knäckebröd'
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15821150
15821230
15821253
15821255
15821259
15821310
15821320
15821330
15821340
15821350
15821390

Beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten
Ontbijtkoek
Gezoete koekjes, biscuits, wafels en wafeltjes met cacao
Gezoete koekjes en biscuits zonder cacao
Wafels en wafeltjes zonder cacao
Matzes
Ouwel in bladen, hosties en dergelijke producten
Wafels en wafeltjes, met een watergehalte van meer dan 10%
Koekjes en biscuits, niet gezoet
Geextrudeerde en geexpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd
Andere ongezoete bakkers- en banketwaren

15831100
15831230
15831290
15831330
15831350
15831430
15831450
15832000
15841100
15841200
15841300
15841400

15842137
15842150
15842170

Ruwe rietsuiker en beetwortelsuiker, in vaste vorm, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen
Witte suiker, gemaakt van rietsuiker of beetwortelsuiker, in vaste vorm
Andere rietsuiker of beetwortelsuiker, in vaste vorm
Rietsuiker en beetwortelsuiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen
Ahornsuiker en ahornsuikerstroop
Melasse, verkregen bij de extractie of de raffinage van rietsuiker
Melasse, verkregen bij de extractie of de raffinage van andere suiker dan rietsuiker
Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie
Cacaopasta
Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie
Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd
Chocolade, enz., cacao bevattende, in blokken of staven, gewicht > 2 kg, met een gehalte aan cacaoboter ≥
31%
Chocolade, enz., cacao bevattende, in blokken of staven, gewicht > 2 kg, met een gehalte aan cacaoboter ≥
25% en < 31%
Chocolade, enz., cacao bevattende, in blokken of staven, gewicht > 2 kg, met een gehalte aan cacaoboter ≥
18% en < 25%
Andere bereidingen, z.g. 'chocolate milk crumb', met een gewicht > 2 kg
Andere bereidingen, z.g. 'cacaofantasie', met een gewicht > 2 kg

15842190
15842233

Andere bereidingen die cacao bevatten (excl. 'chocolate milk crumb en cacaofantasie') met een gewicht > 2 kg
Chocolade, enz., in de vorm van tabletten, staven of repen, gevuld

15842133
15842135
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15842290
15842310

Chocolade, enz., in de vorm van tabletten, staven of repen, niet gevuld, met toegevoegde granen, noten of
andere vruchten
Andere chocolade, enz., in de vorm van tabletten, staven of repen, niet gevuld
Bonbons of pralines met chocolade, alcohol bevattend
Andere bonbons of pralines met chocolade
Andere chocolade en chocoladewerken, gevuld
Andere chocolade en chocoladewerken, niet gevuld
Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen, die cacao bevatten
Boterhampasta die cacao bevat
Bereidingen voor dranken, die cacao bevatten
Bereidingen, cacao bevattend, excl. chocolate in repen/staven/blokken e.d., bonbons- pralines- boterhampastabereidingen voor dranken cacaofantasie
Kauwgom

15842320
15842330
15842353
15842355
15842363
15842365
15842373
15842375
15842383
15842390
15842400
15851130
15851150
15851233
15851235
15851250
15861130
15861150
15861170
15861210
15861230
15861250

Zoethoutextract (drop) bevattende > 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere toegevoegde stoffen
Suikerwerk, witte chocolade
Pasta's en spijs (incl. marsepijn), in verpakking van 1kg of meer, zonder cacao
Suikerwerk, keelpastilles en hoestbonbons
Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen
Gom- en geleiproducten, inclusief vruchtenpasta's toebereid als suikergoed
Zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld
Karamels, toffees en dergelijke
Ander suikerwerk verkregen door samenpersing
Ander suikerwerk
Vruchten, vruchtenschillen en andere plantedelen, gekonfijt met suiker
Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld, waarin ei is verwerkt
Andere deegwaren, niet gekookt, noch gevuld
Deegwaren, gekookt of gevuld
Andere deegwaren (gedroogd, enz.), n.e.g.
Koeskoes
Koffie waaruit cafeïne is verwijderd, ongebrand
Gebrande koffie waaruit geen cafeïne is verwijderd
Gebrande koffie waaruit cafeïne is verwijderd
Koffiesurrogaten die koffie bevatten
Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm
Extracten, essences, concentraten en preparaten van koffie, ook in vloeibare vorm

15842235
15842239
15842243
15842245
15842253
15842255
15842260
15842270
15842280
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15861270
15861300
15861400
15871130
15871190
15871210
15871230
15871253
15871255
15871270
15881010
15881030
15881050
15881060
15881070
15891100
15891230
15891250
15891333
15891335
15891339
15891350
15891370
15891431
15891439
15891491
15891499
15911020
15911030
15911040
15911050
15911063
15911065
15911070
15911080
15921100

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten en essences
Thee in verpakkingen van niet meer dan 3 kg
Extracten, essences, concentraten en preparaten van thee of maté
Tafelazijn, gemaakt van wijn
Tafelazijn, niet gemaakt van wijn
Sojasaus
Tomatenketchup en andere tomatensausen
Mosterdmeel
Bereide mosterd
Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten, n.e.g.
Gehomogeniseerde bereidingen van vlees, van slachtafvallen of van bloed
Gehomogeniseerde groenten, op andere wijze verduurzaamd dan in azijn, enz., niet bevroren
Jam, vruchtengelei, marmelade, enz., gehomogeniseerd
Samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie
Bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein
Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon
Eiproducten
Ovoalbumine
Bakkersgist, gedroogd
Bakkersgist, niet gedroogd
Andere levende gist
Inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood
Samengesteld bakpoeder
Moutextract
Bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel enz.
Proteïneconcentraten en suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen
Preparaten, 'fondues' genaamd, en andere producten voor menselijke consumptie n.e.g.
Dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer
Whisky
Rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het distilleren van gegiste suikerrietproducten
Gin en jenever
Wodka
Gedistilleerde dranken uit fruit
Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol- volumegehalte van minder dan 80% volume
Likeuren en andere gedistilleerde dranken
Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80% vol of meer

Page 13

¤

Descriptions_FR___SV

15921200
15931130
15931193
15931195
15931211
15931213
15931215
15931217
15931219
15931230
15931253
15931259
15941000
15951000
15961000
15962000
15971030
15971050
15981130
15981150
15981230
15981250
15981270
16001130
16001150
16001170
16001230
16001290
17101000
17102011
17102021
17102023
17102025
17102027
17102030
17102040

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
Champagne
Andere mousserende wijn, met een alcohol-volumegehalte van 8,5% of meer
Andere mousserende wijn, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 8,5%
Witte, in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)
Witte wijn (andere), niet v.q.p.r.d.
Andere wijn en druivenmost
Andere, in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)
Andere wijn (andere), niet v.q.p.r.d.
Portwijn, Madeirawijn, Sherrywijn en andere wijnen met een alcohol-volumegehalte > 15%
Gedeeltelijk gegiste druivenmost
Andere druivenmost
Andere gegiste dranken (b.v. appelwijn, perenwijn, honingdrank)
Vermout en andere wijn van verse druiven, gearomatiseerd
Bier van mout
Bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen
Mout, niet gebrand
Mout, gebrand
Mineraalwater en spuitwater, ongezoet
Ander ongezoet water noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw
Water (inclusief mineraalwater en spuitwater) met toegevoegde suiker, enz., frisdranken
Andere niet-alcoholische dranken zonder melkvet
Andere niet-alcoholische dranken met melkvet
Sigaren en cigarillo's, tabak bevattend
Sigaretten, tabak bevattend
Sigaren, cigarillo's, sigaretten, enz., geen tabak bevattend
Rooktabak
Gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak, andere
Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen (incl. lanoline)
Ruwe zijde, niet gemoulineerd
Ontvette wol, niet gekaard, gekamd of gecarboniseerd
Gecarboniseerde wol, niet gekaard of gekamd
Kammeling van wol of van fijn dierlijk haar
Wol of fijn dierlijk haar, gekaard of gekamd (incl. gekamde wol)
Katoen, gekaard of gekamd
Vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anderszins bewerkt, maar niet gesponnen; vlaswerk en -afval

Page 14

Descriptions_FR___SV

17102050
17103030
17103050
17104150
17104190
17104230
17104250
17104332
17104333

Bastvezels (excl. vlas), bewerkt maar niet gesponnen (incl. afval van garen en rafelingen)
Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt voor het spinnen
Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of bewerkt voor het spinnen
Garens van zijde (andere dan garens van afval van zijde), n.o.v.k.
Garens van afval van zijde, n.o.v.k.
Kaardgaren van wol of fijn haar, n.o.v.k.
Kamgaren van wol of van fijn of grof haar, n.o.v.k.
Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefgoed (excl. tapijten en vloerbedekking)
Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor tricotages en kousen

17104335
17104352
17104353
17104355
171043Z1
171043Z2
17104400
17104510
17104530
17104553
17104555
17104557
17104570
17104600
17105130
17105150

Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor andere toepassingen (incl. tapijten en vloerbedekking)
Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor weefgoed (excl. tapijten en vloerbedekking)
Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor tricotages en kousen
Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k., voor andere toepassingen (incl. tapijten en vloerbedekking)
Garens van niet-gekamde katoenvezels, n.o.v.k.
Garens van gekamde katoenvezels, n.o.v.k.
Garens van vlas, n.o.v.k.
Garens van zijde of van afval van zijde, o.v.k.; poil de Messine (crin de Florence)
Garens van wol of fijn dierlijk haar, o.v.k.
Naaigarens van katoen, n.o.v.k.
Naaigarens van katoen, o.v.k.
Garens van katoen (excl. naaigarens), o.v.k.
Garens van vlas, o.v.k.
Garens van bastvezels en andere plantaardige textielvezels (excl. vlas); papiergarens
Getwijnde of gekabelde synthetische filamentgarens n.o.v.k.
Getwijnde of gekabelde garens van kunstmatige filamenten (excl. naaigarens), n.o.v.k.

17105230

Garens van synthetische stapelvezels, andere dan naaigarens, met gewicht ≥ 85% van die vezels, n.o.v.k.

17105250
17105270
17105290

Garens, van stapelvezels van polyesters (andere dan naaigarens), gemengd met kunstmatige vezels, n.o.v.k.
Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), gemengd met katoen, n.o.v.k.
Andere garens (andere dan naaigarens) van synthetische stapelvezels, n.e.g., n.o.v.k.
Garens met minder dan 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, gemengd met gekaarde wol of fijn
dierlijk haar, n.o.v.k.
Garens met minder dan 85 gewichtspercenten synthetische stapelvezels, gemengd met gekamde wol of fijn
dierlijk haar, n.o.v.k.

17105330
17105350
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171053Z1
17105400
17105513
17105515
17105530
17105553
17105555
17105570
17201010
17201020
17201030
17201040
17201070
17201080
17201090
17202014
17202017
17202019
17202020
17202031
17202042
17202044
17202049
17202060
17202072
17202074
17202079
172020Z1
172020Z3
172020Z5

Garens van synthetische stapelvezels met wol gemengd, n.o.v.k.
Garens van kunstmatige stapelvezels, n.o.v.k.
Naaigarens van synthetische of kunstmatige filamenten, n.o.v.k.
Naaigarens van synthetische of kunstmatige filamenten, o.v.k.
Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), o.v.k.
Naaigarens van synthetische of kunstmatige stapelvezels, n.o.v.k.
Naaigarens van synthetische of kunstmatige stapelvezels, o.v.k.
Garens (andere dan naaigarens) van synthetische of kunstmatige stapelvezels, o.v.k.
Weefsels van zijde of van afval van zijde
Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar
Weefsels van kamgarens van wol of van fijn haar; weefsels van grof haar of van paardehaar
Weefsels van vlas, met een gewicht ≥ 85% vlas
Weefsels van jute of van andere bastvezels (excl. van vlas, hennep of ramee)
Weefsels van vlas, met een gewicht < 85% vlas
Weefsels van hennep, ramee of andere plantaardige textielvezels (excl. van vlas, jute of andere bastvezels) en
van papiergarens
Weefsels van katoen, niet van verschillend gekleurde garens, met een gewicht ≤200 g/m², voor kleding
Weefsels van katoen, niet van verschillend gekleurde garens, met een gewicht ≤ 200 g/m², voor
huishoudlinnen of woningtextiel
Weefsels van katoen, niet van verschillend gekleurde garens, met een gewicht ≤ 200 g/m², voor technisch en
industrieel gebruik (excl. voor verbandgaas of bandages)
Weefsels van katoen met een gewicht ≤ 200 g/m², voor verbandgaas of bandages
Weefsels van katoen, van verschillend gekleurde garens, met een gewicht ≤ 200 g/m², voor overhemden en
blouses
Weefsels van katoen, niet van verschillend gekleurde garens, met een gewicht > 200 g/m², voor kleding
Weefsels van katoen, niet van verschillend gekleurde garens, met een gewicht > 200 g/m², voor
huishoudlinnen of voor woningtextiel
Weefsels van katoen, niet van verschillend gekleurde garens, met een gewicht > 200 g/m², voor industrieel
gebruik
Weefsels van denim katoen > 200 g/m² (incl. niet-blauwe denim)
Weefsels van katoen, van verschillend gekleurde garens, voor andere kleding
Weefsels van katoen, van verschillend gekleurde garens, voor huishoudlinnen of voor woningtextiel
Weefsels van katoen, van verschillend gekleurde garens, voor technisch en industrieel gebruik
Weefsels van katoen, met een gewicht ≤ 200 g/m² (excl. verschillend gekleurde garens en gaasverband)
Weefsels van katoen, met een gewicht > 200 g/m² (excl. verschillend gekleurde garens)
Weefsels van katoen, van verschillend gekleurde garens (excl. Denimweefsels)
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17203130

17203230

Weefsels van synthetische of kunstmatige vezels, hoge sterktegraad, strippen e.d.
Weefsels van synthetische filamentgarens, andere dan die met een hoge sterktegraad, andere dan strippen of
artikelen van dergelijke vorm
Weefsels van kunstmatige filamentgarens, andere dan die met een hoge sterktegraad van viscoserayon
Weefsels van synthetische stapelvezels, met een gewicht ≥ 85% van die vezels
Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende < 85% van die vezels, hoofdz. gemengd met katoen (excl.
verschillend gekleurde garens)
Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende < 85% van die vezels, hoofdz. gemengd met katoen, met
verschillend gekleurde garens

17203240

Weefsels van synthetische stapelvezels, hoofdzakelijk of enkel gemengd met gekaarde wol of fijn dierlijk haar

17203250
17203290
17203330
17203350

Weefsels van synthetische stapelvezels, hoofdzakelijk of enkel gemengd met gekamde wol of fijn dierlijk haar
Weefsels van synthetische stapelvezels, gemengd met andere vezels dan wol, fijn haar of katoen
Weefsels van kunstmatige stapelvezels, andere dan van verschillend gekleurde garens
Weefsels van kunstmatige stapelvezels, van verschillend gekleurde garens

17204010
17204033
17204035
17204050
17204070
17204090
17301010
17301021
17301022
17301023
17301024
17301025
17301026
17301027
17301028
17302110
17302120
17302130
17302140

Kettingfluweel en inslagfluweel, chenilleweefsel (excl. bad- en frottéstof van katoen, getufte textielstoffen, lint)
Lussenweefsel, van katoen
Lussenweefsel, van andere textielstoffen (excl. katoen)
Getufte textielstoffen (excl. getufte tapijten en andere vloerbedekking van textiel)
Weefsels met gaasbinding (excl. medisch gaas en lint)
Weefsels van glasvezels (incl. lint en glaswol)
Verven van vezels
Verven van garens van zijde
Verven van garens van wol, fijn of grof dierlijk haar en paardenhaar
Verven van garens van katoen (excl. naaigarens)
Verven van vlas, jute of andere bastvezels, plantaardige textielvezels en papiergarens
Verven van synthetische filamentgarens (excl. naaigarens)
Verven van kunstmatige filamentgarens (excl. naaigarens)
Verven van garens van synthetische stapelvezels (excl. naaigarens)
Verven van garens van kunstmatige stapelvezels (excl. naaigarens)
Bleken van weefsels van zijde of van afval van zijde
Bleken van weefsels van wol, fijn of grof dierlijk haar of van paardenhaar
Bleken van weefsels van katoen, met 85 of meer gewichtspercenten aan katoen
Bleken van vlas, jute of andere bastvezels, plantaardige textielvezels en papiergarens

17203150
17203170
17203210
17203220
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17302150
17302160
17302170
17302180
17302190
17302210
17302220
17302230
17302240
17302250
17302260
17302270
17302280
17302290
17303010
17303020
17303030
17303040
17303050
17303060
17303070
17303080
17303090
17304010
17304020

17304040

Bleken van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels
Bleken van weefsels van kunstmatige filamentgarens en stapelvezels
Bleken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. bad- en frottéstof, getufte katoen en lint)
Bleken van lussenweefsel (excl. getuft textiel)
Bleken van brei- en haakwerk aan het stuk
Verven van weefsels van zijde of afval van zijde
Verven van weefsels van wol of van fijn of grof dierlijk haar, of van paardenhaar
Verven van weefsels van katoen, met 85 of meer gewichtspercenten aan katoen
Verven van weefsels van vlas, jute of andere bastvezels, plantaardige textielvezels en papiergarens
Verven van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels
Verven van weefsels van kunstmatige filamentgarens en stapelvezels
Verven van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. bad- en frottéstof, getuft katoen en lint)
Verven van lussenweefsel (excl. getuft textiel)
Verven van brei- en haakwerk aan het stuk en van andere weefsels (gebonden textielvlies)
Bedrukken van weefsels van zijde of van afval van zijde
Bedrukken van weefsels van wol, fijn of grof dierlijk haar of paardenhaar
Bedrukken van weefsels van katoen, met 85 of meer gewichtspercenten aan katoen
Bedrukken van weefsels van vlas, jute of andere bastvezels, plantaardige textielvezels en papiergarens
Bedrukken van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels
Bedrukken van weefsels van kunstmatige filamentgarens en stapelvezels
Bedrukken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. bad- en frottéstof, getufte katoen en lint)
Bedrukken van lussenweefsel (excl. getuft textiel)
Bedrukken van brei- en haakwerk aan het stuk en van andere weefsels (gebonden textielvlies)
Afwerken van weefsels van zijde of van afval van zijde (excl. bleken, verven, bedrukken)
Afwerken van weefsels van wol, fijn of grof dierlijk haar of paardenhaar (excl. bleken, verven, bedrukken)
Afwerken van weefsels van katoen, met 85 of meer gewichtspercenten aan katoen (excl. bleken, verven,
bedrukken)
Afwerken van weefsels van vlas, jute of, andere bastvezels, plantaardige textielvezels en papiergarens (excl.
bleken, verven, bedrukken)

17304050

Afwerken van weefsels van synthetische filamentgarens en stapelvezels (excl. bleken, verven, bedrukken)

17304060

Afwerken van weefsels van kunstmatige filamentgarens en stapelvezels (excl. bleken, verven, bedrukken)
Afwerken van fluweel, pluche en chenilleweefsel (excl. bad- en frottéstof, getufte katoen en lint) (excl. bleken,
verven, bedrukken)
Afwerken van lussenweefsel (excl. getuft textiel) (excl. bleken, verven, bedrukken)

17304030

17304070
17304080
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17402173

Afwerken van brei- en haakwerk aan het stuk en van andere weefsels (gebonden textielvlies) (excl. bleken,
verven, bedrukken)
Afwerken van kleding
Dekens van wol of fijn dierlijk haar (excl. elektrisch verwarmde dekens)
Dekens van synthetische vezels (excl. elektrisch verwarmde dekens)
Dekens van andere textielstoffen (excl. elektrisch verwarmde dekens)
Beddelinnen van brei- of haakwerk
Beddenlinnen van katoen (excl. brei- en haakwerk)
Beddenlinnen van vlas of ramee (excl. brei- en haakwerk)
Beddenlinnen, geweven (excl. van katoen, vlas of ramee)
Beddenlinnen van synthetische of kunstmatige vezels, niet geweven (excl. haak- of breiwerk)
Tafellinnen van brei- of haakwerk
Tafellinnen van katoen (excl. brei- en haakwerk)
Tafellinnen van vlas (excl. brei- en haakwerk)
Tafellinnen van geweven synthetische of kunstmatige vezels en van andere geweven of niet-geweven textiel
(excl. van katoen of vlas)
Tafellinnen van andere textielstoffen, gebonden textielvlies (non woven)
Bad- en keukenlinnen, van badstof en dergelijke weefsels van katoen
Geweven bad- en keukenlinnen, van textiel (excl. badstof en dergelijke weefsels van katoen)
Bad- en keukenlinnen, van textielvlies van synthetische of kunstmatige vezels
Gordijnen en binnenzonwering, gordijn- of bedvalletjes, van brei- of haakwerk
Gordijnen en binnenzonwering, gordijn- of bedvalletjes, van weefsels
Gordijnen en binnenzonwering, gordijn- of bedvalletjes, van textielvlies
Tapisserieën, met de hand geweven, zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais, en met de
naald vervaardigd (incl. petit-point, kruissteek), al dan niet geconfectioneerd
Bedspreien (excl. donsdekens)
Artikelen voor stoffering, incl. meubel- en kussenovertrekken o.a. autobekleding (excl. dekens, plaids, bed-,
tafel-, bad- en keukenlinnen, gordijnen, zonwering, valletjes en beddenspreien)
Pakketten met weefsel en garen voor het maken van tapijten, tapisserieën, geborduurde tafellakens en
servetten en andere textielwaren
Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van katoen
Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van gebreide of gehaakte PE- of PP-stroken
Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van PE- of PP-strip met een gewicht ≤ 120 g/m² (excl. gebreid of
gehaakt)

17402175

Zakken voor verpakkingsdoeleinden, van PE- of PP-strip met een gewicht >120 g/m² (excl. gebreid of gehaakt)

17304090
17304095
17401130
17401150
17401190
17401230
17401253
17401255
17401259
17401270
17401330
17401353
17401355
17401359
17401370
17401430
17401450
17401470
17401530
17401550
17401570
17401630
17401653
17401659
17401670
17402130
17402150
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17402190
17402210
17402230
17402250
17402270
17402300
17402430
17402493
17402499
17402553
17402557
17402590
17409000
17511100
17511200
17511300
17511430
17511490
17521133
17521135
17521153
17521155
17521160
17521170
17521190
17521233
17521235

Zakken voor verpakkingsdoeleinden (excl. van katoen, PE of PP)
Dekkleden, markiezen en zonneschermen (excl. voortenten voor caravans)
Tenten (incl. voortenten voor caravans)
Zeilen
Luchtbedden en andere kampeerartikelen (excl. voortenten voor caravans, tenten en slaapzakken)
Parachutes en rotochutes, delen en toebehoren daarvan (incl. bestuurbare parachutes)
Slaapzakken
Artikelen voor bedden, gevuld met veren of dons (incl. dekbedden en (zit)-kussens) (excl. matrassen en
slaapzakken)
Artikelen voor bedden, niet gevuld met veren of dons (incl. dekbedden en (zit)-kussens) (excl. matrassen en
slaapzakken)
Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken e.d., van textielvlies
Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken e.d., (excl. gebreid, gehaakt, of van textielvlies)
Dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken e.d., gebreid, gehaakt of van textielvlies; reddingsvesten,
reddingsboeien en andere artikelen
Reparatie van dekkleden, van kampeerartikelen en van andere geconfectioneerde artikelen van textiel
Geknoopte tapijten en andere geknoopte vloerbedekking van textiel
Geweven tapijten en andere geweven textielbekleding (excl. getuft of gevlokt)
Getufte tapijten en andere getufte vloerbedekking van textiel
Naaldvilt tapijten en andere vloerbedekking van naaldvilttextiel (excl. getuft of gevlokt)
Andere tapijten, n.e.g.
Bindgaren/touw/kabel, van sisal of andere agavevezels van meer dan 100 000 decitex, van jute of andere
textielvezels van bast en harde bladvezels (excl. bindtouw van textielvezels van agaven)
Twijngarens van sisal van ≤100 000 decitex (10 g/m) (excl. paktouw)
Bindgaren van sisal of andere harde vezels (voor landbouwdoeleinden)
Synthetisch bindgaren (voor landbouwdoeleinden)
Bindgaren/touw/kabel van PE, PP, nylon of andere polyamiden of polyesters > 50 000 decitex, van andere
synthetische vezels (excl. bindtouw)
Twijngarens van PE of PP, van nylon of andere polyamiden of polyesters van ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (excl.
paktouw)
Bindgarens, touw en kabels van textielmaterialen (excl. jute en andere bastvezels voor textiel, sisal, abaca of
andere harde bladvezels, synthetische vezels)
Geconfectioneerde visnetten van bindgaren of touw van synthetische of kunstmatige vezels (excl.
schepnetten)
Geconfectioneerde visnetten van garens van nylon, polyamiden of andere synthetische of kunstmatige vezels
(excl. schepnetten)
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17521253
17521255
17521259
17521280
17529000
17531010
17531020
17531030
17531050
17531070
17541130
17541150
17541170
17541230
17541250
17541270
17541330
17541350
17541370
17542000
17543140
17543160
17543200
17543300
17543400
17543500
17543600
17543700

Geconfectioneerde netten van bindgaren, touw of kabel van garens van nylon of andere polyamiden (excl.
gaas aan het stuk gehaakt, haarnetjes, sport- en visnetten)
Geconfectioneerde netten van garens van nylon of andere polyamiden (excl. gaas aan het stuk gehaakt,
haarnetjes, sport- en visnetten en netten van twijngarens, bindgarens, touw of kabel)
Andere geknoopte netten van textielstoffen (excl. visnetten van synthetische of kunstmatige textielvezels en
andere netten van nylon of andere polyamiden)
Artikelen van bindgaren, touw of kabel
Reparatie van netten en touwwerk
Gebonden textielvlies, bekleed noch bedekt, ≤ 25 g/m²
Ander gebonden textielvlies, bekleed noch bedekt, > 25 g/m², ≤ 70 g/m²
Gebonden textielvlies, bekleed noch bedekt, > 70 g/m² en ≤ 150 g/m²
Gebonden textielvlies, bekleed noch bedekt, > 150 g/m²
Gebonden textielvlies, bekleed of bedekt (incl. artikelen hiervan vervaardigd) (excl. kledingartikelen)
Lint, excl. etiketten, insignes e.d. artikelen
Etiketten, insignes en dergelijke artikelen, van textiel (excl. geborduurd)
Boordsel aan het stuk; kwasten, pompons, passementswerk (excl. gebreid of gehaakt)
Tule, bobinettule en filetweefsel
Kant aan het stuk, in stroken of in motieven, machinaal vervaardigd
Kant aan het stuk, in stroken of in motieven, met de hand vervaardigd
Borduurwerk (zonder zichtbaar grondweefsel) aan het stuk, in stroken of in motieven
Borduurwerk van katoen, aan het stuk, in stroken of in motieven
Borduurwerk op textiel, aan het stuk, in stroken of motieven (excl. zonder zichtbaar grondweefsel, van katoen)
Vilt (al dan niet geïmpregneerd, gecoat, bekleed of gelamineerd n.e.g.)
Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers, e.d. hygiënische artikelen, van watten
Watten; andere artikelen van watten
Draad en koord van rubber, bekleed met textiel; textielgarens en stroken, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of
omhuld met rubber of kunststof
Metaalgarens, -strippen e.d. van synthetische of kunstmatige textielstoffen met een schijnbare breedte ≤5 mm,
bedekt met metaal in draad-, strip- of poedervorm, of bedekt met metaal
Weefsels van metaaldraad of van metaalgarens, gebruikt voor kleding of stoffering e.d.
Omwoelde garens en omwoelde stroken e.d., van synthetisch of kunstmatig textielmateriaal, met een
schijnbare breedte ≤5 mm; chenillegaren; kettingsteekgaren
Bandenkoordweefsel van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of andere polyamiden, van polyesters
of viscoserayon
Beklede textielweefsels
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17543830
17543850
17543870
17543900
17601130
17601150
17601170
17601200
17711033
17711035
17711037
17711050
17711090

17721031

17721032
17721033
17721053
17721055
17721061
17721062

17721071

Brandslangen en dergelijke, van textielstoffen, ook indien gewapend, met beslag of met toebehoren van
andere stoffen
Kousen, pitten en wieken voor lampen, drijfriemen en slangen e.d., van textielstoffen, ook indien versterkt met
andere materialen
Textielweefsels en vilt voor papiermachines of dergelijke machines (incl. voor pulp of asbestcement)
Textielproducten aan het stuk (excl. borduurwerk)
Hoogpolige stoffen
Lussenstof
Poolbrei- en poolhaakwerk, n.e.g.
Brei- en haakwerk (excl. poolbrei- en poolhaakwerk)
Panties en dameskousen van gebreide of gehaakte synthetische vezels, van <67 decitex per enkelvoudige
draad
Panties en dameskousen van gebreide of gehaakte synthetische vezels, van ≥67 decitex per enkelvoudige
draad
Panties van textiel (excl. van gebreide of gehaakte synthetische vezels)
Dameskousen of -kniekousen, gebreid of gehaakt, van <67 decitex per enkelvoudige draad
Gebreide/gehaakte kousen e.d. (incl. sokken; excl. dameskousen of -kniekousen, gebreid of gehaakt, van <67
decitex per enkelvoudige draad, panty's en voetbekleding met aangezette zool)
Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor heren of jongens, van wol of fijn
dierlijk haar (excl. truien en pullovers met meer dan 50 gewichtspercent wol en een gewicht van tenminste 600
g per stuk
Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor dames of meisjes, van wol of fijn
dierlijk haar (excl. truien en pullovers met meer dan 50 gewichtspercent wol en een gewicht van tenminste 600
g per stuk
Truien en pullovers met meer dan 50 gewichtspercent wol en een gewicht van tenminste 600 g per stuk
Lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtle-neck, van katoen
Lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtle-neck, van synthetische of kunstmatige
vezels
Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor heren of jongens, van katoen
(excl. lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtle-neck)
Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor dames of meisjes, van katoen
(excl. lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtle-neck)
Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor heren of jongens, van
synthetische of kunstmatige vezels (excl. lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtleneck)
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17721072
17721090
18101000
18211120
18211130
18211240
18211250
18212120
18212130
18212240
18212250
18213013
18213023
18221110
18221120
18221230
18221260
18221270
18221310

Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, voor dames of meisjes, van
synthetische of kunstmatige vezels (excl. lichte fijn gebreide truien of pullovers met rolkraag, polokraag of turtleneck)
Truien, pullovers, sweatshirts, mouwloze vesten en vesten met mouwen, van textielmaterialen (excl. van wol of
fijn dierlijk haar, katoen, synthetische of kunstmatige vezels)
Kleding van leder of van kunstleder (incl. jassen en overjassen) (excl. kledingaccessoires, schoeisel en
hoofddeksels)
Ensembles voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Jasjes en blazers voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Lange broeken en kniebroeken voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels,
bedrijfs- of werkkleding
Amerikaanse overalls voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Ensembles voor dames of meisjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Jasjes en blazers voor dames of meisjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Lange broeken en kniebroeken voor dames of meisjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels,
bedrijfs- of werkkleding
Amerikaanse overalls voor dames of meisjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfsof werkkleding
Overige kleding voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Overige kleding voor dames of meisjes, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, bedrijfs- of
werkkleding
Mantels, jekkers, capes e.d., van brei- of haakwerk, voor heren of jongens (excl. colbertjasjes en blazers,
anoraks, windjacks)
Anoraks, ski-jacks, windjacks e.d., van brei- of haakwerk, voor heren of jongens (excl. colbertjasjes en
blazers)
Colbertjasjes en blazers van brei- of haakwerk, voor heren of jongens
Kostuums en ensembles van brei- of haakwerk, voor heren of jongens
Pantalons, kniebroeken, shorts, Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of jongens
Mantels, jekkers, capes e.d., van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes (excl. colbertjasjes en blazers,
anoraks, windjacks)
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18221320
18221430
18221460
18221470
18221480
18221490
18222110
18222120
18222130
18222210
18222220
18222300
18222442
18222444
18222445
18222448
18222449
18222455
18222460
18223110
18223120
18223130
18223210
18223220
18223330
18223470
18223480
18223542
18223548

Anoraks, ski-jacks, windjacks e.d., van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes (excl. colbertjasjes en
blazers)
Colbertjasjes en blazers van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes
Kostuums en ensembles van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes
Japonnen van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes
Rokken of broekrokken van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes
Pantalons, kniebroeken, shorts, Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor dames of meisjes
Regenjassen, voor heren of jongens
Overjassen, jekkers, enz., voor heren/jongens
Anoraks, ski-jacks, windjacks e.d., voor heren of jongens (excl. colbertjasjes en blazers, gebreid of gehaakt,
geïmpregneerd, bekleed, bedekt, gelamineerd/geïmpregneerd met rubber)
Kostuums voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt)
Ensembles voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt)
Colbertjasjes en blazers voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt)
Pantalons voor heren of jongens, van denim (excl. bedrijfs- of werkkleding)
Pantalons en korte broeken voor heren of jongens, van wol of fijn dierlijk haar (excl. gebreid of gehaakt,
bedrijfs- of werkkleding)
Pantalons voor heren of jongens, van synthetische of kunstmatige vezels (excl. gebreid of gehaakt, bedrijfs- of
werkkleding)
Pantalons voor heren of jongens, van katoen (excl. denim, gebreid of gehaakt)
Pantalons, korte broeken en Amerikaanse overalls voor heren of jongens (excl. wol, katoen en synthetische of
kunstmatige vezels, gebreid of gehaakt)
Amerikaanse overalls voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt, bedrijfs- of werkkleding)
Korte broeken voor heren of jongens, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels (excl. gebreid of
gehaakt)
Regenjassen voor dames of meisjes
Mantels, enz. voor dames/meisjes
Anoraks, ski-jacks, windjacks e.d. voor dames of meisjes (excl. colbertjasjes en blazers, gebreid of gehaakt,
geïmpregneerd, bekleed, bedekt, gelamineerd/geïmpregneerd met rubber)
¤
Mantel- of broekpakken voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Ensembles voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Jasjes en blazers voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Japonnen voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Rokken en broekrokken voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Pantalons voor dames of meisjes, van denim (excl. bedrijfs- of werkkleding)
Pantalons voor dames of meisjes, van katoen (excl. denim, bedrijfs- of werkkleding)
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18223549

Pantalons en kniebroeken voor dames of meisjes, van wol of van fijn haar of kunstmatige vezels (excl. gebreid
of gehaakt en voor bedrijfs- of werkkleding)

18223551
18223561

Amerikaanse overalls voor dames of meisjes, van katoen (excl. gebreid of gehaakt, bedrijfs- of werkkleding)
Korte broeken voor dames of meisjes, van katoen (excl. gebreid of gehaakt)

18223563
18223565
18223569
18231110
18231220
18231230
18231240
18231310
18231420
18231430
18231440
18231450
18232100
18232220
18232230
18232240
18232300
18232430
18232450
18232460
18232480
18232489
18232530
18232550
18232570

Amerikaanse overalls, van textielmaterialen (excl. van katoen, gebreid of gehaakt, bedrijfs- of werkkleding) en
korte broeken, van wol of fijn dierlijk haar (excl. gebreid of gehaakt), voor dames of meisjes
Korte broeken voor dames of meisjes, van synthetische of kunstmatige vezels (excl. gebreid of gehaakt)
Pantalons, Amerikaanse overalls voor dames of meisjes, van textielmaterialen (excl. van katoen, wol of fijn
dierlijk haar, synthetische of kunstmatige vezels, gebreid of gehaakt)
Overhemden of onderhemden voor heren of jongens, gebreid of gehaakt
Onderbroeken en slips voor heren of jongens, gebreid of gehaakt (incl. boxer shorts)
Nachthemden en pyjama's, voor heren of jongens, gebreid of gehaakt
Kamerjassen, badjassen e.d., voor heren of jongens, gebreid of gehaakt
Blouses en hemdblouses, voor dames of meisjes, gebreid of gehaakt
Onderbroeken en slipjes voor dames of meisjes, gebreid of gehaakt (incl. boxer shorts)
Nachthemden en pyjama's voor dames of meisjes, gebreid of gehaakt
Negligés, badjassen, kamerjassen e.d. voor dames of meisjes, gebreid of gehaakt
Onderjurken en onderrokken voor dames of meisjes, gebreid of gehaakt
Overhemden voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt)
Onderbroeken en slips voor heren of jongens (incl. boxershorts) (excl. gebreid of gehaakt)
Nachthemden en pyjama's voor heren of jongens (excl.gebreid of gehaakt)
Singlets e.d., badjassen, kamerjassen e.d., voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt)
Blouses en overhemdblouses voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Nachtponnen en pyjama's voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Onderjurken en onderrokken voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Onderhemden, slips, negligés, badjassen, kamerjassen e.d. artikelen, van katoen, voor dames of voor meisjes
(excl. gebreid of gehaakt)
Negligés, badjassen, kamerjassen, hemden e.d., onderbroeken en slipjes (incl. boxershorts), voor dames of
meisjes, van andere vezels dan van katoen
Singlets e.d., onderbroeken en slipjes, negligés, badjassen, kamerjassen e.d., voor dames of meisjes, van
textielmaterialen (excl. katoen, synthetische of kunstmatige vezels, gebreid of gehaakt)
Bustehouders
Step-ins, jarretelgordels, corseletten (incl. body's met verstelbare bandjes)
Bretels, jarretellen, kousenbande e.d. en delen daarvan
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18233000
18241100
18241210
18241230
18241240
18241250
18241290
18241300
18241430
18241480
18242100
18242210
18242220
18242230
18242240
18242250
18242310
18242333
18242338
18242353
18242358
18242370
18242393
18242395
18243173
18243175
18243180
18243190

T-shirts, singlets e.d., gebreid of gehaakt
Babykleding en toebehoren, gebreid of gehaakt (incl. hemdjes, rompertjes, onderbroekjes, kruippakjes, luiers,
wantjes, bovenkleding, voor kinderen ≤86 cm)
Trainingspakken, gebreid of gehaakt
Skipakken, gebreid of gehaakt
Zwemkleding voor mannen of jongens, gebreid of gehaakt
Zwemkleding voor dames of meisjes, gebreid of gehaakt
Andere kleding, gebreid of gehaakt (incl. body's met mouwen)
Handschoenen, wanten e.d., gebreid of gehaakt
Sjaals, mantillas, sluiers e.d., gebreid of gehaakt
Kledingtoebehoren en delen daarvan, gebreid of gehaakt (excl. handschoenen, wanten, sjaals, dassen,
mantillas, sluiers e.d.)
Babykleding en toebehoren, van textiel, niet gebreid of gehaakt, voor kinderen ≤86 cm (incl. hemdjes,
rompertjes, onderbroekjes, kruippakjes, luiers, wantjes, bovenkleding)
Vesten zonder mouw, trainingspakken, joggingpakken en overige kleding, voor heren of jongens (excl.
skipakken, gebreid of gehaakt)
Vesten zonder mouw, trainingspakken, joggingpakken en overige kleding, voor dames of meisjes (excl.
skipakken, gebreid of gehaakt)
Skipakken (excl. gebreid of gehaakt)
Zwemkleding voor heren of jongens (excl. gebreid of gehaakt)
Zwemkleding voor dames of meisjes (excl. gebreid of gehaakt)
Zakdoeken
Sjaals, dassen, mantillas, sluiers e.d (excl. van zijde of afval van zijde, gebreid of gehaakt)
Sjaals, dassen, mantillas, sluiers e.d, van zijde of afval van zijde (excl. gebreid of gehaakt)
Sjaaltjes, vlinderdassen en stropdassen (excl. van zijde of afval van zijde, gebreid of gehaakt)
Sjaaltjes, vlinderdassen en stropdassen, van zijde of afval van zijde (excl. gebreid of gehaakt)
Handschoenen, wanten e.d. (excl. gebreid of gehaakt)
Kledingtoebehoren van textielmaterialen (sjaals, dassen, mantillas, sluiers, sjaaltjes, vlinderdassen en
stropdassen, handschoenen, wanten e.d., gebreid of gehaakt)
Delen van kleding of kledingtoebehoren van textielmaterialen (excl. beha's, step-ins, corseletten, bretels,
jarretels, kousenbanden, gebreid of gehaakt)
Beschermende handschoenen, wanten e.d. voor alle beroepen, van leder of kunstleder
Handschoenen, wanten e.d. van leder of kunstleder (excl. sport, beschermende handschoenen voor alle
beroepen)
Ceintuurs en draagriemen van leder of kunstleder
Kledingtoebehoren van leder of kunstleder (excl. handschoenen, wanten e.d., ceintuurs en draagriemen)

Page 26

Descriptions_FR___SV

18243210
18243233
18243235
18243253

18243255

18243273

18243275
18244130
18244150
18244230
18244250
18244270
18244330
18244350
18301130
18301150
18301230
18301290
18301300
19101100
19101200
19102100
19102200
19102300

Kleding vervaardigd van gebreide of gehaakte, beklede, geïmpregneerde, bedekte, gelamineerde of met
rubber beklede textielmaterialen
Kleding, vervaardigd van vilt (excl. hoofdbekleding)
Kleding vervaardigd van andere niet-geweven stoffen
Jassen, jekkers en capes voor heren/jongens, van geïmpregneerde of gegummeerde textielstoffen of van
textielstoffen met inlagen (excl. van bandenkoordweefsel van polyamiden, polyesters of viscoserayon)
Jassen, jekkers en capes voor dames/meisjes, van geïmpregneerde of gegummeerde textielstoffen of van
textielstoffen met inlagen (excl. van bandenkoordweefsel van polyamiden, polyesters of viscoserayon)
Kleding voor heren of jongens, van geïmpregneerde of gegummeerde textielstoffen of van textielstoffen met
inlagen (excl. jassen, jekkers of capes) (excl. van bandenkoordweefsel van polyamiden, polyesters of
viscoserayon)
Kleding voor dames of meisjes, van geïmpregneerde of gegummeerde textielstoffen of van textielstoffen met
inlagen (excl. jassen, jekkers of capes) (excl. van bandenkoordweefsel van polyamiden, polyesters of
viscoserayon)
Hoedvormen, 'plateaux' en 'manchons', van vilt (ook indien overlangs opengesneden) (excl. in definitieve vorm
of een rand bevattend)
Hoedvormen, gevlochten uit een stuk of verv. met stroken, ongeacht het mat.(excl. in definitieve vorm of een
rand bevattend)
Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, vervaardigd van hoedvormen of bolvormen en plateaus
Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten of vervaardigd met stroken, ongeacht het materiaal
Hoeden en andere hoofddeksels, gebreid of gehaakt of vervaardigd van kant, vilt of andere textielweefsels aan
het stuk (excl. strokenmateriaal); haarnetjes, ongeacht het materiaal
Hoeden en andere hoofddeksels (excl. van vilt, gevlochten of vervaardigd uit weefsel aan het stuk of uit
stroken, gebreid of gehaakt, van rubber of kunststof, veiligheidshoofddeksels)
Binnenranden, voeringen, overtrekken, karkassen e.d., kleppen, kinbanden voor hoofddeksels
Gelooide of bereide pelzen (hele vellen), niet samengevoegd, van konijn, haas of lam
Andere pelterijen
Kledingartikelen en kledingtoebehoren van bont (excl. hoeden en andere hoofddeksels)
Artikelen van bont, n.e.g.
Namaakbont en artikelen van namaakbont
Zeemleder en gelooid zeemleder
Lakleder en gelamineerd lakleder; gemetalliseerd leder
Leder en gelooide onthaarde huiden en vellen van runderen, in gehele staat
Leder en gelooide onthaarde huiden en vellen van runderen, niet in gehele staat
Leder en gelooide onthaarde vellen van paarden of van paardachtigen
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19103130
19103150
19103230
19103250
19103330
19103350
19104130
19104150
19104200
19201100
19201210
19201220
19201230
19201250
19201270
19201300
19201430
19201450
19301100
19301210
19301231
19301237
19301351
19301352
19301353
19301361
19301362
19301363
19301370
19301380
19301444
19301445
19301448
19301449
19302110

Schapenleder, enkel gelooid
Schapenleder, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt
Geitenleder, enkel gelooid
Geitenleder, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt
Leder van varkens, enkel gelooid
Ander leder van varkens
Leder van andere dieren, enkel gelooid
Leder van andere dieren, anders bewerkt
Kunstleder op basis van leder, enz., in platen, enz.
Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren, ongeacht het materiaal
Reiskoffers, valiezen, enz.
Handtassen
Artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen
Zakken, etuis, foedralen en andere bergingsmiddelen, n.e.g.
Reisassortimenten voor lichaamsverzorging, reisnaaigarnituren, enz.
Horlogebanden en delen daarvan, niet van metaal
Artikelen voor technisch gebruik, enz.
Werken van leder of van kunstleder, n.e.g.
Waterdicht schoeisel, met bovendeel van rubber of van kunststof ( (m.u.v. schoeisel met beschermende
metalen neus )
Sandalen, bovendeel rubber of kunststof
Wandelschoenen, bovendeel rubber of kunststof
Pantoffels en ander huisschoeisel, bovendeel kunststof
Wandelschoenen, bovendeel leder, voor heren
Wandelschoenen, bovendeel leder, voor dames
Wandelschoenen, bovendeel leder, voor kinderen
Sandalen, bovendeel leder, voor heren
Sandalen, bovendeel leder, voor dames
Sandalen, bovendeel leder, voor kinderen
Pantoffels, bovendeel leder
Schoeisel, met bovendeel van leder of kunstleder
Pantoffels, buitenzool rubber, kunststof of leder, bovendeel textiel
Schoeisel, n.e.g., buitenzool rubber, kunststof of leder, bovendeel textiel
Ander schoeisel, bovendeel textiel, buitenzool hout of kurk
Ander schoeisel, n.e.g., bovendeel textiel, andere buitenzool
Skischoenen, bovendeel rubber of kunststof (incl. snowboardschoenen)
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19302150
19302240
19302310
19302350
19303125
19303135
19303140
19303150
19303255
19303257
19303290
19304065
19304069
19304070
19304091
19304099
20101010
20101032
20101034
20101035
20101037
20101039
20101050
20101071
20101077
20102110
20102150
20102200
20102303
20102305

Skischoenen, bovendeel leder (incl. snowboardschoenen)
Trainingsschoenen, enz., buitenzool rubber of kunststof, bovendeel textiel
Sportschoeisel, n.e.g., bovendeel rubber of kunststof
Ander sportschoeisel, bovendeel leder
Waterdicht schoeisel met beschermende metalen neus, bovendeel rubber
Waterdicht schoeisel met beschermende metalen neus, bovendeel kunststof
Schoeisel met metalen neus, ander dan waterdicht, bovendeel rubber of kunststof
Schoeisel met metalen neus, bovendeel leder
Sandalen, met zolen en riempjes (over de wreef, rond de grote teen) van leder
Schoeisel met houten basis, zonder binnenzool of neus, bovendeel leder
Schoeisel, n.e.g.
Bovendelen en delen daarvan (excl. contreforts en stijve toppen), van leder
Bovendelen en delen daarvan (excl. contreforts en stijve toppen), ander mat.
Buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof
Houten delen van schoeisel (excl. bovendelen)
Delen van schoeisel (excl. bovendelen), ander materiaal
Houten dwarsliggers en wisselhouten, niet geïmpregneerd
Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6
mm, vingerlasverbinding of geschuurd
Naaldhout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan
6mm, geschaafd (excl. vingerlasverbinding of geschuurd)
Sparhout: Picea abies Karst., Abies alba Mill.
Pijnhout: Pinus sylvestris L.
Naaldhout, plankjes, > 6 mm < 12,5 mm, gezaagd hout n.e.g.
Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm,
exclusief naaldhout en tropisch hout en eiken blokjes, stroken en plankjes
Tropisch hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, vingerlasverbinding of
geschaafd/geschuurd, met een dikte van meer dan 6 mm
Plankjes voor parketvloeren, van eikenhout
Naaldhout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), over de gehele lengte
geprofileerd
¤
Ander hout dan naaldhout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), over de gehele
lengte geprofileerd
Houtwol, houtmeel
Naaldhout, in plakjes, spanen of kleine stukjes
Ander hout, in plakjes, spanen of kleine stukjes
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20103116
20103200
20104005
20104009
20109000
20201110
20201121
20201124

20201127
20201210
20201220
20201313
20201316
20201319
20201350

20201423

20201426
20201429

20201443

20201446

Palen, naaldhout, geïnjecteerd/geïmpregneerd
Houten dwarsliggers en wisselhouten, geïmpregneerd
Zaagsel
Resten en afval van hout (ook geperst)
Impregneren van hout
Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, van bamboe
Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (excl. bamboe) met een dikte van niet meer dan 6
mm, met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout
Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (excl. bamboe) met een dikte van niet meer dan 6
mm, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout (excl. tropisch hout)
Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (excl. bamboe) met een dikte van niet meer dan 6
mm (excl. producten met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout of van ander hout dan
naaldhout)
Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, met een vulling van plankjes, latten of staafjes
Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout (excl. die met een vulling van plankjes, latten of
staafjes)
Spaanplaat, van hout
Zogenaamd oriented strand board (OSB), van hout
Zogenaamd waferboard en dergelijke plaat, van hout (excl. spaanplaat en zogenaamd oriented strand board
[OSB])
Spaanplaat e.d. plaat van andere houtachtige stoffen
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien
gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte van niet meer dan 5 mm
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien
gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte van meer dan 5 mm, doch niet
meer dan 9 mm
Vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF), van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien
gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dikte van meer dan 9 mm
Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels (excl. vezelplaat met gemiddelde dichtheid
[MDF]), ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van meer
dan 0,8 g/cm³
Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels (excl. vezelplaat met gemiddelde dichtheid
[MDF]), ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van meer
dan 0,5 g/cm³, doch niet meer dan 0,8 g/cm³
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20201449
20202113
20202118
20202200
20301110
20301150
20301215
20301219
20301230
20301250
20301300
20302000
20401133
20401135
20401213
20401215
20401250
20511100
20511200
20511300
20511410
20511450
20521130
20521150
20521250
20521290
20521330
20521350
20521370
20521400
20521510
20521530
20521555
20521559

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels (excl. vezelplaat met gemiddelde dichtheid
[MDF]), ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van niet
meer dan 0,5 g/cm³
Fineer/platen voor triplex, vingerlasverbinding, geschaafd/geschuurd, plankjes ≤ 6 mm dik
Ander fineer/platen voor triplex, enz., dikte ≤ 6 mm
Verdicht hout, in blokken, planken, stroken of profielen
Vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van hout
Deuren (incl. kozijnen daarvoor, alsmede drempels), van hout
Mozaïekpanelen voor parketvloeren, van hout
Andere panelen voor parketvloeren, van hout
Bekistingen voor betonwerken, van hout
Dakspanen van hout
Ander schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken
Geprefabriceerde bouwwerken van hout
Pallets, opzetframes voor pallets
Laadkisten en andere laadplateaus, van hout
Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout
Kabelhaspels
Vaten, kuipen, tobben, enz., alsmede delen daarvan, van hout
Houten gereedschappen, schoenleesten en dergelijke
Tafel- en keukengerei van hout
Inlegwerk van hout (siervoorwerpen van hout)
Houten lijsten voor schilderijen, foto's, spiegels en dergelijke
Andere houtwaren (excl. opzetframes voor pallets)
Kurkafval; gebroken of gemalen kurk
Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, enz.
Kurken (stoppen) van natuurkurk
Werken van natuurkurk, excl. kurken (stoppen)
Geagglomereerde kurk: kurken voor 'v.q.p.r.d.' (Mousserende Kwaliteitswijnen in bepaalde gebieden)
Geagglomereerde kurk: kurken voor 'stille wijnen'
Andere geagglomereerde kurk: massieve cilinders, schijven, blokken en tegels, ongeacht de vorm
Geagglomereerde kurk; andere werken van geagglomereerde kurk, n.e.g.
Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen
Matten en horden van plantaardig materiaal
Andere artikelen van plantaardige vlechtstoffen
Andere artikelen van vlechtstoffen (excl. plantaardige), n.e.g.
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20521570
20521590
21111100
21111213
21111215
21111253
21111255
21111313
21111315
21111353
21111355
21111415
21111419
21111430
21111450
21121150
21121200
21121310
21121355
21121359
21121410
21121435
21121439
21121450
21121470
21122130
21122155
21122157
21122190
21122250
21122290
21122315
21122319
21122333
21122335
21122337

Mandenmakerswerk van plantaardig materiaal
Mandenmakerswerk van ander dan plantaardig materiaal of luffa
Houtcellulose voor oplossingen ('dissolving grades')
Ongebleekte natron- en sulfaathoutcellulose, van naaldhout
Halfgebleekte of gebleekte natron- en sulfaathoutcellulose, van naaldhout
Ongebleekte natron- en sulfaathoutcellulose, andere dan van naaldhout
Half-gebl. of gebl. natron- of sulfaathoutcellulose, andere dan van naaldhout
Ongebleekte sulfiethoutcellulose, van naaldhout
Halfgebleekte of gebleekte sulfiethoutcellulose, van naaldhout
Ongebleekte sulfiethoutcellulose, andere dan van naaldhout
Half-gebl. of gebl. sulfiethoutcellulose, andere dan van naaldhout
Thermo-mechanische houtslijp
Andere houtslijp
Gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfmechanische houtpulp)
Pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen
Courantenpapier, op rollen of in bladen
Handgeschept papier en handgeschept karton
Basispapier en -karton voor licht-, warmte- of elektrogevoelig papier/karton
Basisp. v. behangselp., niet gestreken ..., rollen/bladen, mech. vezels ≤ 10%
Basispapier voor behangselpapier, niet gestreken ..., rollen/bladen, ander
Ander papier/karton: mechanische vezels ≤ 10%, gewicht < 40 g/m²
Ander papier/karton: mech. vezels ≤ 10%, 40 g/m² ≥ gewicht ≤ 150 g/m², rollen
Ander papier/karton: mech. vezels ≤ 10%, 40 g/m² ≥ gewicht ≤ 150 g/m², vellen
Ander papier/karton: mech. vezels ≤ 10%, gewicht > 150 g/m²
Ander papier/karton: mech. vezels > 10%
Papier voor huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik
Papier voor huishoudelijk gebruik: gecrept papier, tissues, gewicht ≤ 25 g/m²
Papier voor huishoudelijk gebruik: gecrept papier, tissues, gewicht > 25 g/m²
Papier voor huishoudelijk gebruik: ander
Ongebleekt kraftliner
Kraftliner (excl. ongebleekt)
Ongebleekt kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken
Ander kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken (excl. ongebleekt)
Ander kraftpapier ...., gewicht ≤ 150 g/m²
Ander kraftpapier ...., 150 g/m² < gewicht < 225 g/m²
Ander kraftpapier ...., gewicht ≥ 225 g/m²
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21122350
21122400
21122520
21122540
21123010
21123020
21123030
21123040

21123061

21123065

21123069
21124010
21124030
21124050
21124070
21125100
21125230
21125250
21125335
21125337
21125360
21125375
21125379
21125430
21125453
21125455
21125459

Kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrept of geplisseerd
Halfchemisch papier voor riffels
"Testliner" (herwonnen vezels), niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, gewicht ≤ 150 g/m², op rollen
of in bladen
"Testliner" (herwonnen vezels), niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, gewicht > 150 g/m², op rollen
of in bladen
Sulfietpakpapier
Sigarettenpapier, n.e.g.
Filtreerpapier en -karton
Viltpapier en -karton
Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, gewicht ≤ 150 g/m², op rollen of in
bladen (excl. producten van GS 4802, papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en viltpapier en karton)
Ander papier/karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, > 150 g/m² en < 225 g/m², op rollen of in
bladen (excl. producten van GS 4802, papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en viltpapier en karton)
Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, gewicht ≥ 225 g/m², op rollen of in
bladen (excl. producten van GS 4802, papier voor riffels, testliner, sulfietpakpapier, filtreer- en viltpapier en karton)
Perkamentpapier en perkamentkarton
Vetvrij papier
Calqueerpapier
Kristalpapier en ander doorschijnend papier
Stropapier en -karton, ook indien buitenste laag ander dan stropapier
Kraftpapier, gecrept of geplisseerd (excl. voor grote zakken)
Papier en karton, gegolfd, gecrept, enz., n.e.g.
Basispapier ..., voor licht-, warmte-, elektrogev. pap., gew. ≤ 150 g/m², m.v. ≤ 10%
Gestreken papier van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische
doeleinden (excl. basispapier en -karton, gewicht ≤ 150 g/m²)
Licht gestreken papier voor schrijven, drukken, graf. doeleinden, m.v. > 10%
Licht gestreken papier voor grafische doeleinden, mech. vez. > 10%, rollen
Licht gestreken papier voor grafische doeleinden, mech. vez. > 10%, bladen
Ander gestreken papier, excl. voor schrijven, drukken, grafische doeleinden
Multiplexpapier en -karton, gestreken, waarvan alle lagen zijn gebleekt
Multiplexpapier ..., gestr., waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt
Multiplexpapier en -karton, gestreken, ander
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21125470
21125530

21125550
21125590
21125610
21125633
21125635
21125655
21125659
21125670
21125700
21211100
21211230
21211250
21211300
21211400
21211530
21211550
21221110
21221133
21221135
21221150
21221210
21221230
21221250
21221290
21221300
21231115

21231118
21231230
21231250

Papier en karton, gestreken, n.e.g.
Carbonpapier en dergelijk papier
Zelfkopiërend papier, op rollen met een breedte van > 36 cm of in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in
ongevouwen staat de lengte van een zijde > 36 cm en de lengte van de andere zijde > 15 cm bedraagt
Papier voor het maken van doorslagen en overdrukken, n.e.g.
Papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd
Zelfklevend papier en karton
Papier en karton, voorzien van een kleefmiddel (excl. zelfklevend)
Papier en karton, deklaag ... van kunststof, gebleekt, gewicht > 150 g/m²
Papier en karton, deklaag ... van kunststof, n.e.g.
Papier en karton, gewast, geparaffineerd, ..., geolied of geglycerineerd
Ander papier en karton, gestreken ..., n.e.g.
Gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd
Zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer
Zakken, incl. puntzakken, n.e.g.
Dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton
Vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton
Andere verpakkingsmiddelen, incl. hoezen voor grammofoonplaten, n.e.g.
Kartonnagewerk voor kantoor- of winkelgebruik, n.e.g.
Closetpapier
Zakdoeken en toiletdoekjes van papier, enz.
Handdoeken van papier, van cellulosewatten, enz.
Tafellakens en servetten van papier, van cellulosewatten, enz.
Maandverbanden en tampons van papier, van cellulosewatten, enz.
Luiers, inlegluiers en derg. artikelen voor hygiënisch gebruik van papier
Kleding en kledingtoebehoren van papier, van cellulosewatten, enz.
Art. voor huish., hygiënisch of klinisch gebruik van papier, enz., n.e.g.
Presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers, enz., van papier/karton
Zelfkopiërend papier
Papier voor het maken van doorslagen en overdrukken, op rollen met een breedte van ≤ 36 cm of in vierkante
of rechthoekige bladen waarvan geen der zijden in ongevouwen staat > 36 cm bedraagt, dan wel in andere
dan vierkante of rechthoekige vorm gesneden, ook indien verpakt in dozen, alsmede offsetplaten van papier
(excl. zelfkopiërend papier)
Enveloppen
Postbladen, briefkaarten (...) en correspondentiekaarten van papier ...
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21231270
21231350
21241110
21241130
21241180
21241200
21251235
21251239
21251255
21251259
21251300
21251413
21251415
21251420
21251430
21251451
21251455
21251457
21251485
22111000
22112170
22112180
22112200
22113100
22113250
22114100
22114200
22115100
22115200
22121100
22121200
22131100
22131200
22141130

Assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, van papier ...
Papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische
doeleinden
Ingrain-papier
Behangselpapier, enz., van papier voorzien van een deklaag ... van kunststof
Behangselpapier en dergelijke wandbekleding, n.e.g.; vitrofanies
Wandbekleding van textielstof
Bedrukte etiketten van papier of karton, zelfklevend
Bedrukte etiketten van papier of karton, andere
Etiketten van alle soorten, van papier/karton (excl. bedrukte), zelfklevend
Etiketten van alle soorten, van papier/karton (excl. bedrukte), andere
Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden
Sigarettenpapier in boekjes of in hulzen
Sigarettenpapier op rollen met een breedte ≤ 5 cm
Klossen, hulzen, ..., van papier/karton, voor het opwinden van textielgarens
Klossen, hulzen, ... en dergelijke opwindmiddelen, van papier/karton, n.e.g.
Filtreerpapier en -karton, op maat gesneden
Andere artikelen van papier/karton: pakkingringen, jacquard- en condensatorpapier, voorzien van een
kleefmiddel en overig op maat gesneden
Werken van papierstof, gevormd of geperst
Andere artikelen van papier/karton
Boeken, brochures, enz., in losse vellen
Andere boeken, brochures en soortgelijk drukwerk
Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen
Boeken, brochures en dergelijke, elektronisch
Woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen
Woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen, elektronisch
Cartografische werken in de vorm van boeken en brochures
Atlassen en andere boeken met cartografische werken, elektronisch
Globes en gedrukte cartografische werken van alle soorten, excl. boeken en brochures
Cartografische werken van alle soorten en globes, andere dan boeken, elektronisch
Couranten en tijdschriften, vier keer of meer per week verschijnend
Kranten en tijdschriften, vier keer of meer per week verschijnend, elektronisch
Couranten en tijdschriften, minder dan vier keer per week verschijnend
Kranten en tijdschriften, minder dan vier keer per week verschijnend, elektronisch
Grammofoonplaten waarop is opgenomen
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22141150
22141200
22142100
22142200
22151130
22151150
22151250
22151300
22151400
22151530
22151550
22151600
22211000
22221100
22221230
22221250
22221300
22222013
22222015
22222017
22222019
22222030
22222050
22222075
22222079
22222080
22222090
22223100
22223220
22223230
22223243
22223245
22223250
22223270

Compact discs waarop is opgenomen
Magneetbanden voor geluid, waarop is opgenomen
Geschreven/gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd, ingebonden of ingenaaid
Bladmuziek, elektronisch
Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten
Gedrukte kaarten met persoonl. wensen of mededelingen, al dan niet met enveloppe
Prentbriefkaarten en andere briefkaarten, kaarten met wensen en dergelijke, elektronisch
Prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen
Prenten, gravures en foto's, elektronisch
Decalcomanieën van alle soorten
Kalenders van alle soorten, gedrukt, incl. kalenderblokken
Decalcomanieën van alle soorten, kalenders, elektronisch
Drukken van kranten en tijdschriften, vier keer of meer per week verschijnend
Nieuwe postzegels; gezegeld papier; cheques; bankbiljetten, enz.
Handelscatalogi
Ander reclamedrukwerk e.d. (excl. handelscatalogi)
Ander drukwerk, n.e.g.
Registers, comptabiliteitsboeken, order- en kwitantieboekjes, papier/karton
Zakboekjes, blocnotes, brievenblocs, memorandablocs (excl. kalenders)
Agenda's
Andere producten, n.e.g., b.v. adresboekjes
Schriften
Opbergmappen, mappen en banden, omslagen voor dossiers, van papier of karton
Sets kettingformulieren, ook met carbonpapier
Andere sets formulieren, ook met carbonpapier
Albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, van papier of karton
Onderleggers, boekomslagen en andere papierwaren
Drukken van boeken, brochures en dergelijk drukwerk, prentenalbums, prenten-, teken-en kleurboeken voor
kinderen, geschreven of gedrukte muziek
Drukken van kranten en tijdschriften, minder dan vier keer per week verschijnend
Drukken van cartografische werken van alle soorten
Drukken van briefkaarten
Drukken van decalcomanieën
Drukken van alle soorten kalenders, incl. kalenderblokken
Drukken van prenten, gravures en foto's
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22231030
22231050
22241000
22242000
22251000
22311010
22311030
22311050
22311070
22321050
22321070

Drukken van ander drukwerk, n.e.g. (incl. drukwerk op kunststofetiketten, kunststofzakken, glas panelen, enz.)
excl. drukwerk op textiel
Afwerken van boeken en dergelijke artikelen (vouwen, lijmen, snijden, inbinden e.d.)
Afwerken van brochures, tijdschriften, catalogi, reclamemateriaal, prospectussen, enz. (vouwen, lijmen,
snijden, inbinden e.d.)
Afwerken van ander drukwerk, bedrukt papier en bedrukt karton
Zetten en vervaardiging van drukplaten
Drukletters, clichés, drukplaten, drukcilinders en dergelijke
Overige grafische dienstverlening
Reproductie van grammofoonplaten
Reproductie van geluid op magneetbanden met een breedte van ≤ 4 mm
Reproductie van geluid op magneetbanden met een breedte van > 4 mm, doch ≤ 6,5 mm
¤
Reproductie van compact discs
Gereproduceerde magneetbanden voor video (breedte > 6,5 mm)
Reproductie van beeldplaten en andere media

22331030

Reproductie van magneetbanden met instructies voor automatische gegevensverwerking (breedte ≤ 4 mm)

22331050
22331070
24111120
24111130
24111150
24111160
24111170
24111230
24111250
24111270
24111290
24111300
24121130
24121150
24121215
24121219
24121235
24121239

Reproductie van magneetbanden met instructies voor automatische gegevensverwerking (breedte > 4 mm)
Reproductie van andere media met instructies voor automatische gegevensverwerking
Argon
Edelgassen (excl. argon)
Waterstof
Stikstof
Zuurstof
Koolstofdioxyde (kooldioxyde)
Zwaveltrioxyde; diarseentrioxyde
Stikstofoxyden
Andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen
Vloeibare lucht; samengeperste lucht
Zinkoxyde; zinkperoxyde
Titaanoxyden
Chroomtrioxyde
Chroomoxyden en chroomhydroxyden (excl. chroomtrioxyde)
Mangaandioxyde
Mangaanoxyden (excl. mangaandioxyde)

22223290
22231010
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24121253
24121255
24121257
24121270
24121313
24121315
24121330
24121353
24121355
24121363
24121365
24121373
24121375
24121390
24122110
24122120
24122130
24122140
24122150
24122160
24122170
24122250
24122270
24122330
24122350
24122415
24122419
24122430
24122450
24122470
24131111
24131113
24131115
24131117
24131120
24131130

Loodmonoxyde (loodglit, massicot)
Loodmenie
Loodoxyden, n.e.g.
Koperoxyden en koperhydroxyden
IJzeroxyden en ijzerhydroxyden
Verfaarden die ≥ 70 gewichtspercenten ijzer(III)oxyde bevatten
Kobaltoxyden en kobalthydroxyden; kobaltoxyden in handelskwaliteit
Lithiumoxyde en lithiumhydroxyde
Vanadiumoxyden en vanadiumhydroxyden
Nikkeloxyden en nikkelhydroxyden
Germaniumoxyden en zirkoniumdioxyde
Molybdeenoxyden en molybdeenhydroxyden
Antimoonoxyden
Andere anorg. basen; andere oxyden, hydr- en peroxyden van metalen, n.e.g.
Gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
Zure kleurstoffen en preparaten; bijtende kleurstofzuren en preparaten
Basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
Directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
Andere synthetische organische kleurstoffen
Synth. organische producten gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen
Verflakken; preparaten op basis van verflakken
Looi-extracten plantaardig; tannine, zouten, esters en andere deriv. daarvan
Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, en preparaten
Synthetische organische looistoffen
Anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, enz., n.e.g.
Pigmenten en preparaten op basis van titaandioxyde, ≥ 80 gew.% titaandioxyde
Andere pigmenten en preparaten op basis van titaandioxyde
Pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen
Pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen
Andere kleur- en verfstoffen, preparaten en luminoforen
Chloor
Jood (jodium)
Fluor
Broom
Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel
Koolstof ('carbonblack' en andere vormen van koolstof, n.e.g.)
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24131140
24131153
24131155
24131160
24131170
24131190
24131235
24131237
24131250
24131270
24131325
24131329
24131330
24131350
24131370
24131380
24131413
24131415
24131433
24131435
24131453
24131455
24131460
24131473
24131475
24131477
24131525
24131527
24131535
24131537
24131550
24131560
24131570
24131580
24132110
24132130

Boor (borium); telluur (tellurium)
Silicium bevattende ≥ 99,99 gewichtspercenten silicium
Silicium bevattende < 99,99 gewichtspercenten silicium
Fosfor
Arseen (arsenicum)
Seleen (selenium)
Fosforchloriden en fosforchlorideoxyden
Halogenide(oxyde)n van niet-metalen, andere dan fosforchloride(oxyde)n
Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)
Zwavelverb. van niet-met. (excl. koolstof); fosfortrisulfide in handelskwal.
Natrium
Alkalimetalen (excl. natrium)
Calcium
Strontium en barium
Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium
Kwik (kwikzilver)
Waterstofchloride (zoutzuur)
Chlorozwavelzuur
Zwavelzuur
Oleum (rokend zwavelzuur)
Difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride)
Fosforzuur en polyfosforzuren
Booroxyden; boorzuren; andere anorganische zuren
Waterstoffluoride (fluorwaterstof)
Siliciumdioxyde
Zwaveldioxyde
Natriumhydroxyde (bijtende soda), vast
Natriumhydroxyde in waterige oplossing (natronloog)
Kaliumhydroxyde (bijtende potas), vast
Kaliumhydroxyde in waterige oplossing (kaliloog)
Natriumperoxyde en kaliumperoxyde
Magnesiumhydroxyde en -peroxyde; strontium- en barium(hydr)oxyde en -peroxyde
Aluminiumhydroxyde
Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan
Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten
Chloriden, excl. ammoniumchloride
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24132150
24132170
24132235
24132239
24132255
24132259
24133113
24133115
24133133
24133135
24133153
24133155
24133157
24133173
24133175
24133210
24133220
24133230
24133240
24133250
24133260
24133270
24133310
24133320
24133330
24133340
24133350
24133371
24133373
24133377
24134125
24134140
24134150
24134160
24134175

Chlorideoxyden en chloridehydroxyden van koper en van andere metalen
Bromiden en bromideoxyden; jodiden en jodideoxyden
Calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhypochlorieten
Hypochlorieten (excl. calciumhypochlorieten) en chlorieten; hypobromieten
Natriumchloraat
Andere (per)chloraten, (per)bromaten en (per)jodaten
Sulfiden en polysulfiden
Dithionieten en sulfoxylaten
Sulfieten
Thiosulfaten
Aluminiumsulfaat
Bariumsulfaat
Sulfaten, excl. aluminium- en bariumsulfaat
Aluinen
Peroxosulfaten (persulfaten)
Nitraten, excl. kaliumnitraat
Fosfinaten en fosfonaten
Natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat
Calciumwaterstoforthofosfaat ('dicalciumfosfaat')
Trinatriumorthofosfaat en kaliumfosfaten, andere calciumfosfaten, (poly)fosfaten
Triammoniumorthofosfaat
Natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat)
Dinatriumcarbonaat
Natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)
Kaliumcarbonaten
Calciumcarbonaat
Bariumcarbonaat
Lithiumcarbonaten
Strontiumcarbonaat
Carbonaten (excl. natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat) en kalium , calcium , barium , lithium en
strontiumcarbonaten)
Chromaten en dichromaten; peroxochromaten
Manganieten, manganaten en permanganaten
Molybdaten
Wolframaten
Andere zouten van oxometaalzuren en van peroxometaalzuren, n.e.g.

Page 40

Descriptions_FR___SV

24134183
24134185
24134250
24134270
24134290
24135100
24135220
24135240
24135250
24135260
24135270
24135280
24135300
24135430
24135450
24135470
24135500
24135600
24135700
24135850
24135870
24141120
24141130
24141140
24141150
24141165
24141167
24141190
24141213
24141215
24141223
24141225
24141243
24141245
24141247
24141250

Zilvernitraat
Edele metalen, colloïdaal, verb. en amalgamen daarvan, excl. zilvernitraat
Gedistilleerd water
Anorganische en organische kwikverbindingen (excl. amalgamen)
Andere anorganische verbindingen
Zwaar water, andere isotopen en verbindingen daarvan
Cyaniden, cyanideoxyden en complexe cyaniden
Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit
Dinatriumtetraboraat en andere boraten
Peroxoboraten
Dubbelsilicaten en complexe silicaten
Andere anorganische zouten en peroxozouten (excl. aziden)
Waterstofperoxyde
Fosfiden, excl. ijzerfosfiden
Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald
Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden
Verbindingen van zeldzame aardmetalen en mengsels daarvan
Andere zwavel (excl. ruwe, gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale)
Geroost ijzerkies (pyrietas)
Piëzo-elektrisch kwarts
Synthetische of gereconstrueerde (half)edelstenen, niet bewerkt, enz.
Acyclische koolwaterstoffen, verzadigd
Ethyleen
Propeen (propyleen)
Buteen (butyleen) en isomeren daarvan
Buta-1,3-dieen
Isopreen
Onverzadigde acyclische koolwaterstoffen, n.e.g.
Cyclohexaan
Cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen, excl. cyclohexaan
Benzeen
Tolueen
o-Xyleen
p-Xyleen
m-Xyleen en mengsels van xyleenisomeren
Styreen
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24141260
24141270
24141280
24141290
24141313
24141315
24141323
24141325
24141353
24141357
24141371
24141373
24141375
24141379
24141450
24141470
24141490
24141510
24141530
24141553
24141559
24141573
24141575
24141579
24142100
24142210
24142220
24142230
24142240
24142263
24142265
24142273
24142275
24142310
24142320
24142333

Ethylbenzeen
Cumeen
Naftaleen en antraceen
Bifenyl, terfenylen, andere cyclische koolwaterstoffen
Chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)
Dichloormethaan (methyleenchloride)
Chloroform (trichloormethaan)
Koolstoftetrachloride
1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride)
Verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen, n.e.g.
Vinylchloride (chloorethyleen)
Trichloorethyleen
Tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)
Onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen, n.e.g.
Derivaten van koolwaterstoffen met enkel sulfogroepen, zouten, enz., daarvan
Derivaten van koolwaterstoffen met enkel nitro/nitrosogroepen
Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, n.e.g.
Fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen
Halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen met ≥ 2 halogenen
1,2,3,4,5,6-Hexachloorcyclohexaan
Halogeenderivaten van cycloalkanen, -alkenen en -terpenen, n.e.g.
Chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen
Hexachloorbenzeen en DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan)
Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen, n.e.g.
Industriële vetalcoholen
Methanol (methylalcohol)
Propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol)
Butaan-1-ol (n-butylalcohol)
Andere butanolen, n.e.g.
Octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan
Lauryl-, cetyl-, stearylalcohol, andere verzadigde eenwaardige alcoholen
Acyclische terpeenalcoholen
Allylalcohol en andere onverzadigde eenwaardige alcoholen
Ethyleenglycol (ethaandiol)
Propyleenglycol (propaan-1,2-diol)
D-glucitol (sorbitol)
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24142339
24142350
24142373
24142375
24142415
24142417
24142419
24142433
24142439
24142453
24142455
24142459
24143120
24143130
24143150
24143195
24143197
24143215
24143217
24143219
24143220
24143235
24143237
24143243
24143245
24143247
24143253
24143255
24143271
24143277
24143278
24143280
24143310
24143320
24143330

Andere tweewaardige en meerwaardige alcoholen, excl. D-glucitol
Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen
Alcoholen van cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen
Aromatische alcoholen
Fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan
Kresolen en zouten daarvan
Andere eenwaardige fenolen en zouten daarvan
4,4'-Isopropyleendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en zouten daarvan
Meerwaardige fenolen (incl. zouten; excl. 4,4'-isopropylideendifenol) en fenolalcoholen
Derivaten van fenolen en fenolalcoholen met enkel halogeengroepen
Derivaten van fenolen en fenolalcoholen met enkel sulfogroepen
Andere halogeen-, sulfo-, nitro-, nitrosoderivaten van fenolen, enz., n.e.g.
Industrieel stearinezuur
Industrieel oliezuur
Industriële tallvetzuren
Andere industriële eenwaardige vetzuren, gedistilleerd
Andere industriële eenwaardige vetzuren en bij raffinage verkregen acid-oils
Ethylacetaat
Vinylacetaat
Andere esters van azijnzuur
Mono-, di-, trichloorazijnz., propionz., boterz., valeriaanz., zouten, esters
Palmitinezuur
Zouten en esters van palmitinezuur
Zouten van stearinezuur
Stearinezuur
Esters van stearinezuur
Mierezuur
Zouten en esters van mierezuur
Azijnzuur
Azijnzuuranhydride
Zouten van azijnzuur
Laurinezuur en andere zuren, alsmede zouten en esters daarvan
Andere onverz. eenw. acyclische carbonzuren en eenw. carbonzuren van cycloalkanen, -alkenen, -terpenen en
derivaten
Esters van acrylzuur
Methacrylzuur en zouten daarvan
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24143340
24143350
24143363
24143365
24143367
24143370

Esters van methacrylzuur
Oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan
Benzoëzuur en zouten en esters daarvan
Benzoylperoxyde en benzoylchloride
Fenylazijnzuur en zouten en esters daarvan
Eenwaardige aromatische carbonzuren, enz., en derivaten daarvan, n.e.g.

24143383
24143385
24143387
24143413
24143415
24143423
24143425
24143433
24143435
24143443
24143445
24143473
24143475
24144113
24144115
24144117
24144123
24144125
24144127
24144130
24144151
24144153
24144155
24144157
24144170
24144233
24144235
24144237
24144239

Andere meerw. acyclische carbonzuren en carbonzuren van cyloalkanen, -alkenen, -terpenen en derivaten
Adipinezuur en zouten en esters daarvan
Maleïnezuuranhydride
Dibutylorthoftalaten
Dioctylorthoftalaten
Dinonyl- en didecylorthoftalaten
Andere esters van orthoftaalzuur, n.e.g.
Ftaalzuuranhydride
Tereftaalzuur en zouten daarvan
Dimethyltereftalaat
Meerwaardige aromatische carbonzuren, anhydriden en derivaten daarvan, n.e.g.
Citroenzuur en zouten en esters daarvan
Andere carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen en derivaten
Mono-, di- en trimethylamine, alsmede zouten daarvan
Diëthylamine en zouten daarvan
Eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten, n.e.g.; zouten daarvan
Ethyleendiamine en zouten daarvan
Hexamethyleendiamine en zouten daarvan
Meerwaardige acyclische aminoverb. en derivaten, n.e.g.; zouten daarvan
Aminoverb. van cycloalkanen, ... of van cycloterpenen, enz.: zouten daarvan
Aniline en zouten daarvan
Derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan
Toluïdinen en derivaten daarvan; zouten daarvan
Andere eenwaardige aromatische aminoverb. en derivaten daarvan; zouten daarvan
Meerwaardige aromatische aminoverb. en derivaten daarvan; zouten daarvan
Monoëthanolamine en zouten daarvan
Diëthanolamine en zouten daarvan
Triëthanolamine en zouten daarvan
Aminoalcoholen, ethers en esters daarvan met een zuurstofhoudende groepen, zouten, n.e.g.
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24144290
24144310
24144320
24144330
24144340
24144350
24144360
24144370
24144420
24144430
24144450
24144490
24145135
24145137
24145139
24145150
24145210
24145230
24145250
24145260
24145270
24145290
24145350
24145375
24145379
24146111
24146113
24146115
24146119
24146120
24146130
24146143
24146145
24146147

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen, excl. aminoalcoholen, lysine, glutaminezuur
Ureïnen en derivaten daarvan; zouten daarvan
Sacharine en zouten daarvan
Imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten daarvan (excl. sacharine)
Iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten daarvan
Acrylonitril
1-Cyaanguanidine
Andere nitrillen (cyaanverbindingen)
Diazo-, aso- en azoxyverbindingen
Organische derivativen van hydrazine en hydroxylamine
Isocyanaten
Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen, n.e.g.
Dithiocarbamaten, thiurammono-, -di- en -tetrasulfiden
Methionine
Andere organische zwavelverbindingen, n.e.g.
Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen
Heterocyclische verbindingen met enkel zuurstofatomen als heteroatoom, excl. fenolftaleïne en enkele andere
lactonen
Heterocyclische verbindingen met een niet-geanelleerde imidazoolring, n.e.g.
Verbindingen met pyridine-/(iso)chinolinering, lactamen (ex 6-hexaanlactam) en heterocyclische verbindingen
met N
Melamine
6-Hexaanlactam (epsilon-caprolactam)
Nucleïnezuren en andere heterocyclische verbindingen, excl. verbindingen met een fenothiazinering
Fosforzure esters, enz. (incl. lactofosfaten); derivaten daarvan
Thiofosforzure esters (fosforthioaten), zouten en derivaten daarvan
Esters van andere anorganische zuren (excl. van waterstofhalo.), enz., n.e.g.
Methanal (formaldehyd)
Ethanal (aceetaldehyd)
Butanal (n-butyraldehyd)
Andere acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen, n.e.g.
Cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen
Aldehydalcoholen
Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)
Ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)
Aldehydethers en -fenolen, aldehyden, met andere zuurstofhoudende groepen, n.e.g.
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24146150
24146160
24146170
24146211
24146213
24146215
24146219
24146231
24146233
24146235
24146239
24146260
24146270
24146313
24146319
24146323
24146325
24146333
24146339
24146350
24146360
24146373
24146375
24146379
24146380
24146430
24146450
24146470
24147120
24147130
24147140
24147150
24147170
24147200
24147320
24147330

Cyclische polymeren van aldehyden
Paraformaldehyd
Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van 29.12
Aceton
Butanon (methylethylketon)
4-Methylpentaan-2-on (methylisobutylketon)
Andere acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen, n.e.g.
Kamfer en ketonalcoholen, -aldehyden, -fenolen
Cyclohexanon en methylcyclohexanonen
Iononen en methyliononen
Ketonen van cycloalkanen, -alkenen, -terpenen, geen andere zuurstofhoudende groepen, n.e.g.
Chinonen
Halogeen-, ...derivaten van ketonen en chinonen
Diëthylether
Andere acyclische ethers en halogeen-, ...derivaten daarvan, n.e.g.
Ethers van cycloalkanen, -alkenen, enz. en halogeen-, ...derivaten daarvan
Aromatische ethers en halogeen-, ...derivaten daarvan
2,2'-oxydiëthanol (diëthyleenglycol)
Andere etheralcoholen en halogeen-, ...derivaten daarvan
Etherfenolen, etherfenolalcoholen en halogeen-, ...derivaten daarvan
Alcohol-, ether- en ketonperoxyden en halogeen-, ...derivaten daarvan
Oxiraan (ethyleenoxyde)
Methyloxiraan (propyleenoxyde)
Andere epoxyden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers
Acetalen en hemiacetalen en halogeen-, ...derivaten daarvan
Andere organische verbindingen, n.e.g.
Leb en concentraten daarvan
Enzymen; bereidingen van enzymen, n.e.g.
Geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel
Tallolie, ook indien geraffineerd
Terpentijn-, houtterpentijn- en sulfaatterpentijnolie; pijnolie en dergelijke
Colofonium en harszuren, deriv.; essence en olie van col.; gesmolten harsen
Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest, enz.
Houtskool, ook indien samengeperst
Benzolen
Toluolen en xylolen
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24147340
24147350
24147365
24147367
24147370
24151050
24151075
24151077
24152020
24152030
24152050
24153013
24153019
24153023
24153029
24153030
24153043
24153045
24153060
24153080
24153095
24154035
24154090
24155030
24155050
24155090
24156000
24157050
24157070
24158010
24158023
24158025
24158030
24158040
24158053
24158059

Naftaleen en mengsels van aromatische koolwaterstoffen
Fenolen
Creosootolie, niet van hout
Andere olie en andere olieproducten, n.e.g.
Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
Salpeterzuur; nitreerzuren
Ammoniak, watervrij
Ammoniak in waterige oplossing (ammonia)
Ammoniumchloride
Nitrieten
Kaliumnitraat
Ureum, > 45 gew.% stikstof, berekend op het droge kristalwatervrije product
Andere ureum
Ammoniumsulfaat
Dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat
Ammoniumnitraat
Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat, stikstofgehalte ≤ 28 gew.%
Mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat, stikstofgehalte > 28 gew.%
Dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat
Mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater
Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen, n.e.g.
Superfosfaat
Minerale of chemische fosfaatmeststoffen, n.e.g.
Kaliumchloride
Kaliumsulfaat
Minerale of chemische kalimeststoffen, n.e.g.
Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong
Natuurlijk natriumnitraat
Natriumnitraat, niet 'natuurlijk'
Meststoffen .... in verpakkingen met een brutogewicht ≤ 10 kg
Meststoffen met stikstof, fosfor en kalium, > 10 gew.% stikstof
Meststoffen met stikstof, fosfor en kalium, ≤ 10 gew.% stikstof
Diammoniumwaterstoforthofosfaat
Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat
Minerale of chemische meststoffen met nitraten en fosfaten, n.e.g.
Minerale of chemische meststoffen met stikstof en fosfor, n.e.g.
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24158063
24158069
24158090
24161035
24161039
24161050
24161070
24161090
24162035
24162039
24162050
24162070
24162090
24163010
24163023
24163025
24163040
24163050
24163060
24163070
24163090
24164013
24164015
24164020
24164030
24164040
24164050
24164062
24164064
24164070
24164080
24164090
24165130
24165150
24165230
24165250

Kaliumsuperfosfaat
Andere meststoffen met fosfor en kalium
Andere meststoffen, n.e.g.
Lineair polyethyleen, relatieve dichtheid < 0,94, in primaire vormen
Ander polyethyleen, relatieve dichtheid < 0,94, in primaire vormen
Polyethyleen, relatieve dichtheid ≥ 0,94, in primaire vormen
Copolymeren van ethyleen en vinylacetaat, in primaire vormen
Andere polymeren van ethyleen, in primaire vormen, n.e.g.
Expandeerbaar polystyreen, in primaire vormen
Polystyreen (excl. expandeerbaar), in primaire vormen
Copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN), in primaire vormen
Copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS), in primaire vormen
Polymeren van styreen, in primaire vormen, n.e.g.
Polyvinylchloride, niet gemengd met andere zelfstandigheden, in primaire vormen
Polyvinylchloride zonder weekmakers, in primaire vormen
Polyvinylchloride met weekmakers, in primaire vormen
Copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat, in primaire vormen
Polymeren van vinylideenchloride, in primaire vormen
Polytetrafluorethyleen, in primaire vormen
Fluorhoudende polymeren (excl. polytetrafluorethyleen), in primaire vormen
Polymeren van halogeenolefinen, in primaire vormen, n.e.g.
Polyacetalen, in primaire vormen
Polyethyleenglycolen en andere polyetheralcoholen, in primaire vormen
Andere polyethers, in primaire vormen
Epoxyharsen, in primaire vormen
Polycarbonaten, in primaire vormen
Alkydharsen, in primaire vormen
Polyethyleentereftalaat in primaire vormen, met een viscositeitsgetal van ≥ 78 ml/g
Ander polyethyleentereftalaat
Andere onverzadigde vloeibare polyesters
Andere onverzadigde polyesters, in primaire vormen
Andere polyesters, in primaire vormen
Polypropyleen, in primaire vormen
Andere polymeren van propyleen of van andere olefinen, in pr. vormen, n.e.g.
Polymeren van vinylacetaat, in waterige dispersie, in primaire vormen
Polymeren van vinylacetaat (excl. in waterige dispersie), in primaire vormen
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24165270
24165350
24165390
24165450
24165490
24165550
24165570
24165630
24165650
24165670
24165700
24165810
24165820
24165830
24165840
24165850
24165860
24165870
24171050
24171090
24201130
24201140
24201150
24201160
24201180

Polymeren van vinylesters (excl. vinylacetaat) en andere vinylpolymeren, in primaire vormen
Polymethylmethacrylaat, in primaire vormen
Andere bereide acrylpolymeren, in primaire vormen
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12, in primaire vormen
Andere polyamiden, in primaire vormen
Ureumharsen en thio-ureumharsen, in primaire vormen
Melamineharsen, in primaire vormen
Andere aminoharsen, in primaire vormen
Fenolharsen, in primaire vormen
Polyurethanen, in primaire vormen
Siliconen in primaire vormen
Petroleumharsen, ... andere harsen en polyterpenen, in primaire vormen
Polysulfiden, polysulfonen en andere producten, ..., in primaire vormen
Celluloseacetaten, in primaire vormen
Cellulosenitraten (incl. collodion), in primaire vormen
Cellulose-ethers en derivaten van cellulose, in primaire vormen
Natuurlijke en gewijzigde polymeren, n.e.g., in primaire vormen
Ionenwisselaars van de polymeren van 39.01-39.13, in primaire vormen
Latex
Andere rubber
Insectendodende middelen op basis van gechloreerde koolwaterstoffen (bv. BHC, DDT, D-D, Aldrin)
Insectendodende middelen op basis van carbamaten (bv. Aldicarb, Carbofuran, Methomyl, enz.)
Insectendodende middelen op basis van organische fosforverbindingen
Insectendodende middelen op basis van pyrethroïden
Andere insectendodende middelen

24201220
24201230
24201240
24201250
24201260
24201270
24201290
24201350
24201370
24201430

Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van hormonen met phenoxygroepen (bv. Fenoprop, Mecoprop, enz.)
Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van triazinen (bv. Atrazine, Simazine, enz.)
Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van acetamiden (bv. Alachlor, Butachlor, enz.)
Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van carbamaten (bv. Barban, Propham, enz.)
Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van dinitroanilinen (bv. Trifluralin, Pendimethalin, enz.)
Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van ureum-, uracil- en sulfonilureumverbindingen
Andere onkruidbestrijdingsmiddelen (b.v. Dalapon, Dicamba, enz.)
Middelen om het kiemen tegen te gaan, opgemaakt voor de verkoop in het klein
Middelen om de plantengroei te regelen, o.v.k.
Ontsmettingsmiddelen op basis van ammonium
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24201450
24201490
24201552
24201553
24201555
24201556
24201557
24201559

Ontsmettingsmiddelen op basis van halogeenverbindingen
Andere ontsmettingsmiddelen
Anorganische schimmelwerende middelen, enz., (b.v. zwavel, enz.)
Schimmelwerende middelen, enz.: op basis van dithiocarbamaten (Ziram, enz.)
Schimmelwerende middelen, enz.: op basis van benzimidazolen (Benomyl, enz.)
Schimmelw. middelen, enz.: op basis van tri-, diazolen (Triadimefon, enz.)
Schimmelw. midd., enz.: op basis van diazinen, morfolinen (Triforine, enz.)
Andere schimmelwerende middelen, enz. (b.v. Captan, enz.)

24201570
24301150
24301170

Goederen bedoeld bij GS-post 38.08, die een of meer van de volgende stoffen bevatten: aldrine (ISO);
binapacryl (ISO); camfechloor (ISO) (toxafeen); captafol (ISO); chloordaan (ISO); chloordimeform (ISO);
chloorbenzilaat (ISO); DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)-ethaan); dieldrine
(ISO, INN); dinoseb (ISO), alsmede zouten en esters daarvan; 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)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen;
kwikverbindingen; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); oxiraan (ethyleenoxide); parathion (ISO); parathionmethyl (ISO); pentachloorfenol (ISO); fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur),
alsmede zouten en esters daarvan, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan
wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen
Rattenbestrijdingsmiddelen, en andere middelen ter bescherming van planten (m.u.v. insectendodende
middelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en desinfecteermiddelen)
Verf ... op basis van acryl- of vinylpolymeren, in een waterig medium
Andere verf en vernis, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium

24301225
24301229
24301230
24301250
24301270
24301290
24302130
24302150
24302170
24302213
24302215
24302220

Verf en vernis op basis van polyesters, zie aant. 4 op GN 32, indien zij meer dan 50% oplosmiddelen bevatten
Andere verf en vernis op basis van polyesters
Verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren, zie aant. 4 op GN hs.32
Andere verf en vernis op basis van acryl- of vinylpolymeren
Verf en vernis: oplossingen
Andere verf en vernis op basis van synthetische en gewijzigde natuurlijke polymeren
Bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen, voor keramiek, enz.
Verglaasbare samenstellingen, engobes en dergelijke preparaten
Vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, glasfritten en ander glas
Andere verf en vernis: olieverf en -vernis
Andere verf en vernis, excl. olieverf en -vernis; bereide waterverfpigmenten voor afwerken van leder
Bereide siccatieven

24201565
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24302230
24302240
24302253
24302255
24302260
24302273
24302279
24302350
24302370
24302450
24302470
24411030
24411050
24411070
24412010
24412020
24412030
24412040
24412050
24412060
24412070
24413110
24413120
24413130
24413140
24413155
24413159
24413170
24413180
24413200
24414000
24415123
24415125
24415133
24415135

Stempelfoliën
Pigmenten, incl. metaalpoeder en metaalvlokken, gedispergeerd in een niet- waterig medium, als vloeistof of
als pasta, van het soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; kleur- en verfstoffen, o.v.k.
Stopverf, harscement en ander mastiek 'kit'
Plamuur
Niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk
Organische oplosmiddelen en verdunners op basis van butylacetaat n.e.g.
Andere organische oplosmiddelen en verdunners, n.e.g.
Verf in assortimenten
Verpakte verf voor kunstschilders of voor onderwijsdoeleinden, n.e.g.
Zwarte drukinkt
Andere drukinkt
Salicylzuur en zouten daarvan
o-Acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan
Andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan
Lysine en esters daarvan; zouten van deze producten
Glutaminezuur en zouten daarvan
Choline en zouten daarvan
Lecithinen en andere fosfoaminolipiden
Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxyden, n.e.g.
Acyclische amidoverbindingen (incl. carbamaten) en derivaten; zouten daarvan
Cyclische amidoverbindingen (excl. ureïnen, incl. carbamaten) e.d.; zouten daarvan
Lactonen excl. cumarine, methyl- en ethylcumarinen, n.e.g.
Fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan
Verbindingen met een niet-geanelleerde pyrazoolring, n.e.g.
Hydantoïne en derivaten daarvan
Malonylureum (barbituurzuur) en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Andere verbindingen met een pyrimidine- of piperazinering
Verbindingen met een niet-geanelleerde triazinering
Verbindingen met een fenothiazinering, niet verder geanelleerd
Sulfonamidoverbindingen
Suikers, zuiver (excl. glucose, enz.); ethers en zouten van suikers, n.e.g.
Vitaminen A en derivaten daarvan, niet vermengd
Vitamine B1 en derivaten daarvan, niet vermengd
Vitamine B2 en derivaten daarvan, niet vermengd
D- en DL-pantotheenzuur (vitamine B3 of B5) en derivaten daarvan
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24415143
24415145
24415153
24415155
24415159
24415180
24415250
24415261
24415263
24415265
24415270

24415281
24415283
24415313
24415315
24415323
24415327
24415330
24415340
24415350
24415360
24415380
24415430
24415440
24415450
24415460
24415470
24415490
24416020
24416040
24416050

Vitamine B6 en derivaten daarvan, niet vermengd
Vitamine B12 en derivaten daarvan, niet vermengd
Vitamine C en derivaten daarvan, niet vermengd
Vitamine E en derivaten daarvan, niet vermengd
Andere vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd, n.e.g.
Provitaminen; andere vitaminen, n.e.g. (incl. natuurlijke concentraten); mengsels daarvan
Insuline en zouten daarvan
Polypeptide-, proteïne- en glycoproteïnehormonen, alsmede derivaten en analoge structuren daarvan (excl.
insuline en zouten daarvan)
Cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison)
Halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticosteroïde hormonen
Oestrogenen en progestogenen
Steroïdale hormonen, alsmede derivaten en analoge structuren daarvan (excl. cortison; hydrocortison,
prednison en prednisolon; halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticosteroïde hormonen;
oestrogenen en progestogenen)
Catecholaminehormonen, alsmede derivaten en analoge structuren daarvan
Rutoside (rutine) en derivaten daarvan
Glucosiden en zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan, n.e.g.
Opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Andere kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze prod., n.e.g.
Cafeïne en zouten daarvan
Efedrinen en zouten daarvan
Theofylline en aminofylline en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Plantaardige alkaloïden, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan (excl. opium- en kinaalkaloïden, cafeïne, efedrinen, theofylline en aminofylline, alkaloïden van moederkoren)
Penicillinen en der. daarvan met structuur v. penicillaanzuur; zouten daarvan
Streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten
Andere antibiotica, n.e.g.
Extracten van klieren of van andere organen, of van hun afscheidingsproducten
Klieren en andere organen of stoffen voor therapeutisch of profylactisch gebruik, n.e.g. (excl. bloed en
extracten van klieren of van andere organen)
Menselijk en dierlijk bloed; culturen van micro-org.; toxinen ..., n.e.g.
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24421130
24421150
24421160
24421180
24421230
24421250
24421260
24421265
24421310
24421320
24421340
24421360
24421380
24422120
24422140
24422160
24422200
24422320
24422340
24422360

24422370
24422410
24422430
24422450
24422470
24511050
24511070
24512020
24512030
24512050
24512090
24513120
24513150

Geneesmiddelen met penicillinen of streptomycinen, enz., n.o.v.k.
Geneesmiddelen met andere antibiotica, n.o.v.k.
Gen. met penicillinen, streptomycinen of der., afgemeten hoeveelh. of o.v.k.
Geneesmiddelen met andere antibiotica, opgemaakt voor de verkoop in het klein
Geneesmiddelen zonder antibiotica, met insuline, n.o.v.k.
Geneesmiddelen zonder antibiotica, insuline of hormonen, n.o.v.k., n.e.g.
Geneesmiddelen zonder antibiotica met insuline, o.v.k.
Geneesmiddelen bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten en analoge structuren daarvan, in
afgemeten hoeveelheden, dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein
Geneesmiddelen met alkaloïden of derivaten daarvan, n.o.v.k.
Andere gen. voor therapeutisch of profylactisch gebruik (GS 3000), n.o.v.k.
Geneesmiddelen zonder antibiotica met alkaloïden of derivaten daarvan, o.v.k.
Andere geneesmiddelen met vitaminen of andere producten van GS 2936, o.v.k.
Andere geneesmiddelen met al dan niet vermengde producten, o.v.k., n.e.g.
Sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties
Vaccins voor mensen
Vaccins voor dieren
Chemische anticonceptionele preparaten van hormonen of van spermiciden
Reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren
Röntgencontrastmiddelen; reageermiddelen voor het stellen van een diagnose ..
Tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement
Bereidingen in de vorm van een gel, die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde als smeermiddel
bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische
instrumenten
Hechtpleisters en dergelijke artikelen, geïmpregneerd ..., o.v.k.
Watten, gaas, enz., met farmaceutische zelfstandigheden, o.v.k., n.e.g.
Catgut en dergelijke hechtmiddelen, laminaria; bloedstelpende middelen ...
Tassen, dozen e.d., met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken
Ruwe glycerol, glycerolwater en glycerollogen
Glycerol (excl. ruwe), incl. synthetische
Anionische organische tensioactieve producten (excl. zeep)
Kationische organische tensioactieve producten (excl. zeep)
Niet-ionische organische tensioactieve producten (excl. zeep)
Organische tensioactieve producten (excl. zeep), n.e.g.
Zeep en org. tensioact. prod. in de vorm van staven, enz., voor toiletgebruik
Andere zeep en organische tensioactieve producten in de vorm van staven, enz.
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24513173
24513179
24513183
24513240
24513250
24513260
24513270
24514100
24514270
24514280
24514330
24514350
24514370
24514383
24514389
24514400
24521150
24521170
24521250
24521270
24521300
24521400
24521500
24521630
24521650
24521670
24521700
24521850
24521890
24521930
24521950
24521970
24521990
24611130

Zeep in andere vormen: vlokken, schilfers, korrels of poeder
Zeep in andere vormen
Organische tensioactieve producten en bereidingen voor het wassen van de huid, ook indien zeep bevattend,
opgemaakt voor de verkoop in het klein
Tensioactieve bereidingen, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein (excl. die welke
zijn bestemd voor gebruik als zeep)
Was- en reinigingsmiddelen, o.v.k.
Tensioactieve bereidingen, excl. organische tensioactieve producten n.o.v.k.
Was- en reinigingsmiddelen, n.o.v.k.
Prep. voor het parfumeren van of het neutraliseren van geuren in vertrekken
Polyethyleenglycolwas
Kunstwas en bereide was (incl. zegellak) (excl. polyethyleenglycolwas)
Schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder
Boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houtwerk
Poetsmiddelen en dergelijke prep. voor carrosserieën (excl. voor metalen)
Poetsmiddelen voor metalen
Andere poetsmiddelen, pasta's en dergelijke preparaten, n.e.g.
Schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen
Parfums
Reuk- en toiletwaters
Producten voor het opmaken van de lippen
Producten voor het opmaken van de ogen
Producten voor manicure of voor pedicure
Poeder, ook indien geperst, voor cosmetisch/toiletgebruik
Andere schoonheidsmiddelen
Shampoo
Permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar
Haarlak
Haarverzorgingsmiddelen, excl. shampoo, lak en permanent-haargolfpreparaten
Tandreinigingsmiddelen
Producten voor mondhygiëne (incl. kleefpoeders voor kunstgebitten en tandgaren) n.e.g.
Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt
Deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen
Geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten
Andere preparaten en parfumerieën, toiletartikelen, ontharingsmiddel, enz.
Buskruit
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24611150
24611250
24611270
24611300
24611400
24621013
24621015
24621020
24621030
24621050
24621060
24621095
24631020
24631030
24631050
24631075
24631079
24641130
24641150
24641170
24641200
24651000
24661000
24662000
24663155
24663157
24663175
24663179
24663255
24663259
24663270
24663290
24663330
24663350
24664100

Bereide springstoffen, excl. buskruit
Lonten, slagkoorden
Slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers en elektrische ontstekingspatronen
Vuurwerk
Lichtkogels ... en andere pyrotechnische artikelen (excl. vuurwerk)
Lijm van caseïne
Caseïnaten en andere derivaten van caseïne
Albuminen (excl. ovoalbumine), albuminaten en andere derivaten
Gelatine en derivaten daarvan (excl. lijm van caseïne)
Beenderlijm en andere gelatine
Lijm
Aangemaakte lijm en andere aangemaakte kleefmiddelen, n.e.g.
Etherische oliën
Harsaroma's
Geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, enz., gedistilleerd aromatisch water ...
Mengsels van reukstoffen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Mengsels van reukstoffen, andere
Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht
Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht
Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht
Emulsies voor gevoelige lagen, voor fotografisch gebruik
Dragers geprep. voor het opnemen van geluid, doch waarop niet is opgenomen
Dierlijke en plantaardige vetten en oliën .... chemisch gewijzigd, n.e.g.
Inkt, andere dan drukinkt
Smeermiddelen voor het behandelen van textiel ..., met < 70 gew.% aardolie
Andere smeermiddelen < 70 gew.% (aard)olie, of ≥ 70 gew.% (aard)olie indien karakter niet door olie bepaald
wordt
Smeermiddelen voor het behandelen van textiel ..., n.e.g.
Andere smeermiddelen, n.e.g.
Antiklopmiddelen op basis van loodverbindingen
Antiklopmiddelen (excl. op basis van loodverbindingen)
Additieven voor smeerolie
Andere dopes, excl. additieven voor smeerolie, n.e.g.
Remvloeistoffen en dergelijke vloeistoffen met ≤ 70 gew.% aardolie
Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten
Peptonen en proteïnestoffen, derivaten daarvan, n.e.g.; poeder van huiden
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24664210
24664230
24664250
24664270
24664350
24664370
24664400
24664552
24664553
24664555
24664557
24664570
24664580
24664590
24664620
24664630
24664640
24664650
24664660
24664670
24664720
24664730
24664740
24664750
24664770
24664813
24664815
24664817
24664823
24664825
24664827
24664830
24664840
24664853
24664857

Reageermiddelen van gemengde samenstelling, voor diagnose of laboratorium (incl. papier geïmpregneerd of
bekleed met)
Modelleerpasta's en andere pasta's; preparaten voor tandtechnische gebruik
Preparaten en ladingen voor brandblusapparaten; brandblusbommen
Bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen
Gedoopt silicium in de vorm van schijfjes, plaatjes e.d. voor elektronische doeleinden
Andere chem. el. als schijven en ch. verb., gedoopt voor elektr. doeleinden
Actieve kool
Appreteermiddelen, enz. op basis van zetmeel ... (< 55%)
Appreteermiddelen, enz. op basis van zetmeel ... ( ≥ 55% < 70%)
Appreteermiddelen, enz. op basis van zetmeel ... ( ≥ 70% < 83%)
Appreteermiddelen, enz. op basis van zetmeel ... ( ≥ 83%)
Appreteermiddelen e.d. voor de textiel- of derg. industrieën
Appreteermiddelen e.d. voor de papier- of derg. industrieën
Appreteermiddelen e.d. voor de leder- of derg. industrieën
Preparaten voor het beitsen van metalen
Bereide rubbervulcanisatieversnellers
Weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof
Bereide antioxydanten en stabilisatiemiddelen voor rubber of voor kunststof
Reactie-initiatoren, -versnellers en katalytische preparaten, n.e.g.
Alkylbenzenen en -naftalenen van gemengde samenstelling, excl. 2707 en 2902
Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen
Nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten en esters daarvan
Niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling of met bindmiddelen van metaal vermengd
Bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton
Sorbitol (excl. die van 2905.44)
Petroleumsulfonaten ... (zie GN-omschrijving)
Ionenwisselaars
Gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen
Pyrolignieten; ruw calciumtartraat; ruw calciumcitraat
Gealkaliseerde ijzeroxyden voor het zuiveren van gas
Roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten
Anorganische preparaten voor het oplossen of verdunnen van vernissen ...
Preparaten voor ketelsteenbestrijding e.d.
Preparaten voor de galvanotechniek
Mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol
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24664863
24664865
24664867
24664871
24664875
24664898

Producten en preparaten voor farmaceutische en chirurgische doeleinden
Hulpmiddelen voor de gieterij
Vlamwerende, waterwerende en andere preparaten voor de bescherming van bouwwerken
Mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, ethaan of propaan
Mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide), polybroombifenylen (PBB’s), polychloorbifenylen
(PCB’s), polychloortrifenylen (PCT’s) of tris(2,3 dibroompropyl)fosfaat
Biobrandstoffen (dieselsubstituut, ethanol als motorbrandstof), andere chemische producten n.e.g.

24701195

Synthetisch werk en stapelvezels van PP (excl. gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt voor het spinnen)

24701197
24701240
24701313
24701315
24701323
24701325

Overig synthetisch werk en stapelvezels (excl. gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt voor het spinnen)
Synthetische filamentgarens met een hoge sterktegraad
Getextureerde garens van nylon
Getextureerde garens van polyesters
Getextureerde garens van polypropyleen (excl. naaigarens)
Overige synthetische getextureerde filamentgarens, n.o.v.k. (excl. naaigarens)

24701330

Niet-getextureerde filamentgarens van nylon of andere polyamiden en polyesters, n.o.v.k. (excl. naaigarens)
Eendraads garens van polyester, n.o.v.k. (excl. naaigarens, garens met een hoge sterktegraad, getextureerde,
meervoudige of gekabelde garens)
Niet-getextureerde filamentgarens van PP, n.o.v.k. (excl. naaigarens)
Overige niet-getextureerde filamentgarens, n.o.v.k. (excl. naaigarens)
Synthetische monofilamenten, ≥ 67 decitex, dwarsdoorsnede ≤ 1mm, strippen met een schijnbare breedte ≤ 5
mm
Kunstmatig werk en stapelvezels, (excl. gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt voor het spinnen)
Filamentgarens van viscoserayon, met een hoge sterktegraad, n.o.v.k. (excl. naaigarens)
Kunstmatige filamentgarens < 67 decitex, n.o.v.k (excl. naaigarens)
Kunstmatige monofilamenten ≥ 67 decitex, diameter ≤ 1 mm, breedte ≤ 5 mm, strippen e.d.
Afval van synthetische vezels (incl. kammeling, garen afval)
Afval van kunstmatig vezels (incl. kammeling, garen afval)
Nieuwe luchtbanden van rubber, van de soort gebruikt voor personenauto's
Nieuwe luchtbanden van rubber voor motorrijwielen en scooters, voor velgen met een diameter > 33cm
Nieuwe luchtbanden van rubber voor motorrijwielen en scooters, voor velgen met een diameter ≤ 33cm
Luchtbanden van rubber, nieuw, van de soort gebruikt voor rijwielen
Nieuwe luchtbanden voor vrachtauto's en autobussen met een belastingsaanduiding ≤ 121
Nieuwe luchtbanden voor vrachtauto's en autobussen met een belastingsaanduiding > 121

24701350
24701370
24701390
24701400
24702100
24702200
24702390
24702400
24703050
24703070
25111100
25111235
25111237
25111260
25111355
25111357
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25111370
25111404
25111406
25111408

25111410
25111530
25111550
25111573
25111575
25111578
25111600
25121030
25121050
25121090
25131000
25132013
25132015
25132019
25132030
25132050
25132070
25132083
25132085
25132087
25133030
25133055
25133057
25133059
25133070

Nieuwe luchtbanden, van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen
Nieuwe banden voor tractiewielen en voor geleidingswielen, voor gebruik in de landbouw, de bosbouw en
dergelijke
Nieuwe luchtbanden van rubber van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor de weg- en waterbouw
of voor industriële toepassingen
Nieuwe luchtbanden van rubber met visgraatprofiel of met dergelijk profiel (excl. die van de soort gebruikt voor
voertuigen of machines voor land- en bosbouw, weg- en waterbouw of de industrie)
Nieuwe luchtbanden van rubber (excl. die voor personenauto's, rijwielen, motorrijwielen, autobussen,
vrachtwagens, luchtvaartuigen, land- en bosbouw, weg- en waterbouw of industriële toepassingen; met
visgraatprofiel of dergelijk profiel)
Massieve of halfmassieve banden
Velglinten
Binnenbanden van rubber voor personenauto's, autobussen en vrachtwagens
Binnenbanden van rubber van de soort gebruikt voor rijwielen met of zonder hulpmotor en voor snor- en
bromfietsen
Binnenbanden van rubber, voor ander gebruik
Loopvlakrubber
Luchtbanden met een nieuw loopvlak, voor personenauto's
Van een nieuw loopvlak voorziene rubberbanden voor autobussen en vrachtwagens
Van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden, voor luchtvaartuigen en voor ander gebruik
Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
Rubber met carbonblack en derg. zwartsel of siliciumdioxyde, niet gevulc.
Oplossingen met rubber; dispersies, niet gevulcaniseerd, n.e.g.
Rubbermengsels, niet-gevulcaniseerd, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 400510 en 400520
Niet-gevulcaniseerd rubber in andere vorm en artikelen van niet-gevulcaniseerd rubber
Draad en koord, van gevulcaniseerde rubber
Platen, vellen en strippen van gevulcaniseerde rubber
Staven en profielen van gevulcaniseerde rubber met celstructuur, n.e.g.
Platen, ... voor vloerbedekkingen van gev. rubber zonder cels. (excl. gehard)
Staven en profielen van niet-geharde gevulcaniseerd rubber zonder celstructuur
Buizen en slangen, van gevulcaniseerde rubber, niet versterkt, zonder hulpstukken
Buizen en slangen, van gevulcaniseerde rubber, versterkt met metaal, zonder hulpstukken
Buizen en slangen, van gevulcaniseerde rubber, versterkt met textiel, zonder hulpstukken
Buizen en slangen, van gevulcaniseerde rubber, versterkt of verbonden met andere stoffen, zonder
hulpstukken
Buizen en slangen, van gevulcaniseerde rubber, met hulpstukken
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25134030
25134050
25134075
25134079
25135050
25135070
25136030
25136055
25136059
25136070
25137150
25137170
25137190
25137200
25137310
25137321
25137323
25137325
25137327
25137343
25137345
25137347
25137349
25137360
25137379
25211050
25211070
25211090
25212130
25212153
25212155
25212157
25212170
25212220
25212235

Drijfriemen en -snaren met trapeziumvormige dwarsdoorsnede, van gevulcaniseerde rubber
Transportbanden
Tandriemen, van gevulcaniseerde rubber
Andere drijfriemen en drijfsnaren van gevulcaniseerde rubber
Plakband van gegummeerde weefsels met een breedte ≤ 20 cm
Gegummeerd textiel en andere gegummeerde dragers, als zodanig verkocht
Handschoenen voor chirurgisch gebruik van niet-geharde gevulcaniseerde rubber
Huishoudhandschoenen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber
Andere handschoenen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber
Kleding en kledingtoebehoren, excl. handschoenen van gev. rubber, n.e.g.
Preservatieven
Spenen, tepeldopjes en dergelijke artikelen voor zuigelingen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber
Andere hygiënische en farmaceutische artikelen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber
Vloerbedekking en matten van gev. rubber zonder celstructuur
Andere artikelen van gev. rubber met celstructuur
Vlakgom van gevulcaniseerde rubber
Pakking- en sluitringen, van gevulcaniseerde rubber
Stootkussens voor schepen, van gevulcaniseerde rubber
Opblaasbare artikelen, van gevulcaniseerde rubber
Adapterhulzen voor drainages (expansie)
Rubber verlijmd op metaal door middel van een chemisch kleefmiddel, voor motorvoertuigen van GS 8701 tot
8705
Gegoten artikelen van rubber voor motorvoertuigen van GS 8701 tot 8705
Rubber verlijmd op metaal door middel van een chemisch kleefmiddel, voor ander gebruik
Andere artikelen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber
Geharde rubber; afval, poeder, resten en artikelen van geharde rubber
Monofilament > 1 mm, staven en profielen, van polymeren van ethyleen
Monofilament > 1 mm, staven en profielen, van polymeren van vinylchloride
Monofilament > 1 mm, staven en profielen, van andere kunststof, n.e.g.
Kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof
Stijve buizen en slangen, van polymeren van ethyleen
Stijve buizen en slangen, van polymeren van propyleen
Stijve buizen en slangen, van polymeren van vinylchloride
Stijve buizen en slangen, van andere kunststof, n.e.g.
Flexibele buizen en slangen, met een drukweerstand ≥ 27,6 MPa
Niet-versterkte buizen en slangen, zonder hulpstukken, n.e.g.
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25212237
25212250
25212270
25213010
25213017
25213021
25213023
25213025
25213027
25213029
25213030
25213035
25213036
25213037
25213038
25213053
25213059
25213061
25213063
25213065
25213067
25213069
25213070
25213073
25213074
25213076
25213077
25213079
25213081
25213082
25213083
25213084

Niet-versterkte buizen en slangen, voorzien van hulpstukken, n.e.g.
Andere buizen en slangen, n.e.g.
Hulpstukken voor buizen en slangen, van kunststof
Andere platen ..., van polymeren van ethyleen, niet versterkt, dik ≤ 0,1 mm
Andere platen ..., van polymeren van ethyleen, niet versterkt, dik > 0,1 mm
Andere platen ..., van biaxiaal gerichte polymeren van propyleen, dik ≤ 0,10 mm
Andere platen ..., van polymeren van propyleen, dik ≤ 0,10 mm, ander
Stroken voor verpakking (sierstroken), 5 mm < breed ≤ 20 mm, dik > 0,10 mm
Andere stroken, 5 mm < breed ≤ 20 mm, dik > 0,10 mm
Andere stroken, dik > 0,10 mm
Andere platen ..., van polymeren van styreen, niet versterkt, enz.
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride, bevattende ≥ 6 %
weekmakers, dikte ≤ 1 mm
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride, bevattende ≥ 6 %
weekmakers, dikte > 1 mm
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride, bevattende < 6 %
weekmakers, dikte ≤ 1 mm
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymeren van vinylchloride, bevattende < 6 %
weekmakers, dikte > 1 mm
Platen ..., van polymethylmethacrylaat, niet versterkt, enz.
Platen ..., van andere acrylpolymeren, niet versterkt, enz., n.e.g.
Platen ..., van polycarbonaten, niet versterkt, enz.
Platen ..., van onverzadigde polyesters, niet versterkt, enz.
Platen ..., van polyethyleentereftalaat, niet versterkt, enz., met een dikte van niet meer dan 0,35 mm
Platen ..., van polyethyleentereftalaat, niet versterkt, enz., met een dikte van meer dan 0,35 mm
Platen ..., van andere polyesters, niet versterkt, enz., n.e.g.
Platen ..., van gereg. cellulose, niet versterkt, dik < 0,75 mm
Platen ..., van geregenereerde cellulose, niet versterkt, andere
Platen ..., van vulcanfiber, niet versterkt, enz.
Films op rollen ..., van celluloseacetaat, voor cinematografie en fotografie
Andere vellen, foliën, ..., van celluloseacetaat
Platen ..., van andere cellulosederivaten, niet versterkt, enz., n.e.g.
Platen ..., van polyvinylbutyral, niet versterkt, enz.
Platen ..., van polyamiden, niet versterkt, enz.
Platen ..., van aminoharsen, niet versterkt, enz.
Platen ..., van fenolharsen, niet versterkt, enz.
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25213086
25213087
25213090
25214120
25214130
25214150
25214170
25214180
25214230
25214250
25214275
25214279
25214280
25221100
25221200
25221300
25221450
25221470
25221521
25221523
25221525
25221527
25221528
25221540
25231155
25231159
25231190
25231250
25231270
25231290
25231300
25231450
25231470
25231550
25231590
25232000

Platen ..., van polymerisatieproducten, verkregen door condensatie
Platen ..., van polymerisatieproducten, verkregen door additie
Platen ..., van andere kunststof, niet versterkt, andere
Platen ... met celstructuur, van polymeren van styreen
Platen ... met celstructuur, van polymeren van vinylchloride
Platen ... met celstructuur, van polymeren van urethanen
Platen ... met celstructuur, van geregenereerde cellulose
Platen ... met celstructuur, van andere kunststof, n.e.g.
Platen ... zonder celstructuur, van polyesters
Platen ... zonder celstructuur, van fenolharsen
Platen ... van aminoharsen, onder hoge druk gelaagd, met decoratie
Andere platen, vellen, foliën en strip van polymerisatieproducten
Andere platen ... van kunststof zonder celstructuur, niet van polymerisatieproducten
Zakken van polymeren van ethyleen
Zakken van andere kunststof (excl. ethyleen)
Dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen, van kunststof
Flessen, flacons en dergelijke artikelen, van kunststof, ≤ 2 l
Flessen, flacons en dergelijke artikelen, van kunststof, > 2 l
Spoelen ... voor fot./cin. films, bedoeld bij GS 8523 en 8524, van kunststof
Andere spoelen, cops, klossen e.d. opwindmiddelen, van kunststof
Capsules van kunststof
Stoppen, deksels en andere sluitingen, van kunststof
Netten, verkregen door extrusie, in buisvorm, van kunststof
Andere artikelen voor vervoer of verpakking, van kunststof
Vloerbedekking .. bestaande uit een drager, geïmpregneerd .. polyvinylchl.
Andere vloerbedekking .... van polymeren van vinylchloride
Vloerbedekking en wand- en plafondbekleding, n.e.g., op rollen of in tegels
Badkuipen, douchebakken en wasbakken, van kunststof
Closetbrillen en -deksels, van kunststof
Bidets, closetpotten ... en dergelijke sanitaire art., van kunststof, n.e.g.
Reservoirs ... e.d. bergingsmiddelen, inhoud > 300 l, van kunststof
Deuren en ramen, kozijnen en drempels, van kunststof
Blinden, jaloezieën ... en dergelijke artikelen alsmede delen, van kunststof
Garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd, van kunststof
Andere artikelen van kunststof voor de bouw
Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof
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25241000

Kleding en kledingtoebehoren, van kunststof

25242130
25242155
25242159
25242175
25242179
25242190
25242230
25242255
25242259
25242270
25242290
25242320
25242330
25242350
25242370
25242400
25242550
25242590
25242600
25242700
25242820
25242830
25242840
25242850
25242870
25249010
25249025
25249027
25249030
25249040
25249050
25249060
25249080
25249093

Band met kleefmiddel van niet-gevulcaniseerde natuurlijke/synthetische rubber op rollen, breedte ≤ 20 cm
Band van polyesters, op rollen met een breedte ≤ 20 cm
Band van andere polymerisatieproducten verkregen door herschikking, op rollen, breedte ≤ 20 cm
Band van polymeren van vinylchloride, op rollen, breedte ≤ 20 cm
Band van andere polymerisatieproducten verkregen door additie, rollen, breedte ≤ 20 cm
Band van andere kunststof, rollen, breedte ≤ 20 cm
Platen ..., anders bewerkt dan aan het oppervlak/ niet vierkant of rechthoekig
Platen ..., van polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters, andere polyesters
Platen ..., van andere polymerisatieproducten
Platen ..., van polymerisatieproducten verkregen door additie
Platen ..., van andere kunststof
Keuken- en tafelgerei van kunststof
Sponsen van geregenereerde cellulose
Andere huishoudelijke en toiletartikelen van geregenereerde cellulose
Andere huishoudelijke en toiletartikelen van andere kunststof
Delen van kunststof voor verlichtingstoestellen
Veiligheidshoofddeksels
Hoeden en andere hoofddeksels, van rubber of van kunststof
Isolerende werkstukken van kunststof voor elektrische machines
Kantoor- en schoolbenodigdheden, van kunststof
Beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke, van kunststof
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van kunststof
Slibemmers e.d. voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen
Andere artikelen vervaardigd uit vellen
Andere artikelen van kunststof en artikelen van ander materiaal
Delen van kunststof voor machines, kernreactoren, stoomketels, mechanieke werktuigen
Delen van kunststof voor toestellen bedoeld bij GS 8509 en 8516
Delen van kunststof voor toestellen van GS 8519 t/m 8521
Delen van kunststof voor zend- of ontvangapparaten, radio- en televisietoestellen
Delen van kunststof voor elektrische schakelaars, schakelkasten, schakelpanelen, circuits e.d.
Delen van kunststof voor rollend en vast materieel voor spoor- en tramwegen
Delen van kunststof voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van kunststof voor luchtvaartuigen
Delen van kunststof voor andere elektrische toestellen en apparaten
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25249097
26111113
26111115
26111130
26111150
26111175
26111179
26111212
26111214
26111217
26111230
26111280
26121150
26121190
26121215
26121219
26121230
26121253
26121255
26121270
26121330
26121350
26121390
26131110
26131116
26131122
26131128
26131134

26131140
26131146

Delen van kunststof voor optische-, fotografische-, cinematografische instr., meet- & regel- of precisie instr.,
medische & chirurgische instr. & apparaten
Gegoten/gewalst optisch glas, platen, niet gewapend, gekleurd, troebel (incl. met niet-reflecterende laag)
Gegoten/gewalst ander glas, platen, niet gewapend, gekleurd, troebel (incl. met niet-reflecterende laag)
Gegoten/gewalst draadglas in platen
Profielen van gegoten/gewalst glas
Getrokken/geblazen optisch glas, gekleurd, troebel gemaakt, ...
Getrokken/geblazen antiek, tuinders- en ander glas
Glas, platen, niet gewapend, met niet-reflecterende laag
Vuurgepolijst glas, in platen, niet gewapend, reflecterend: dikte ≤ 3,5 mm
Vuurgepolijst glas ..., in platen, niet gewapend, reflecterend: dik > 3,5 mm
Ander vuurgepolijst glas ..., niet gewapend, gekleurd, ...
Ander vuurgepolijst, geslepen of gepolijst glas, n.e.g.
Optisch glas van 7003, 7004 of 7005, schuin geslepen randen, gegraveerd, enz.
Ander glas van 7003, 7004 of 7005, schuin geslepen randen, gegraveerd, enz.
Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten, voor automobielen
Veiligheidsglas ... voor luchtvaartuigen, schepen, andere voertuigen
Veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten, n.e.g.
Veiligheidsglas (opeengekitte glasplaten), voor lucht-/ruimtevaart., schepen
Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten, voor automobielen
Veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten, n.e.g.
Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
Achteruitkijkspiegels voor voertuigen, van glas
Andere spiegels van glas, ook indien omlijst
Weckglazen en stoppen
Bergingsmiddelen verkregen uit een buis van glas (excl. weckglazen)
Bergingsmiddelen van glas met een nominale capaciteit ≥ 2,5 liter (excl. weckglazen)
Flessen en flacons van niet-gekleurd glas met een nominale capaciteit < 2,5 liter, voor voedingswaren en
dranken (excl. flessen bekleed met leder of kunstleder; zuigflessen voor kinderen)
Flessen en flacons van gekleurd glas met een nominale capaciteit < 2,5 liter, voor voedingswaren en dranken
(excl. flessen bekleed met leder of kunstleder; zuigflessen voor kinderen)
Bergingsmiddelen van glas met nominale capaciteit < 2,5 liter (excl. flessen en flacons; flessen bekleed met
leder of kunstleder; glaswerk voor huishoud. gebruik; thermosflessen en andere isothermische
bergingsmiddelen met vacuümisolatie)
Bergingsmiddelen van glas voor farmaceutische producten, met een nominale capaciteit < 2,5 liter
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26131152
26131220
26131240
26131260
26131280
26131310
26131330
26131350
26131360
26131390
26131400
26141110
26141130
26141150
26141170
26141210
26141230
26141250
26141293
26141295
26141299
26151110
26151130
26151150
26151200
26152100
26152200
26152330
26152350
26152400
26152500
26152630
26152650
26152670

Bergingsmiddelen van glas met een nominale capaciteit < 2,5 liter voor het vervoer of de verpakking van
goederen (excl. die voor voedingswaren en dranken of voor farmaceutische producten, en die verkregen uit
een buis van glas)
Drinkglazen (ook indien op voet), andere dan van glaskeramiek, van kristal, handgeschept
Drinkglazen (ook indien op voet), andere dan van glaskeramiek, van kristal, mechanisch vervaardigd
Drinkglazen (excl. glazen op voet en glazen van glaskeramiek of van kristal), van hardglas
Andere drinkglazen
Glaswerk voor tafel-/keukengebruik (excl. drinkglazen), kristal, handgeschept
Glaswerk voor tafel-/keukengebruik (excl. drinkglazen), kristal, mech. verv.
Glaswerk voor tafel-/keukengebruik ..., lineaire uitzettingscoëff. ≤ 5x10-6/K
Voorwerpen van glaskeramiek, voor tafel-, keuken-, ...gebruik
Glaswerk voor tafel-/keukengebruik (excl. drinkglazen)
Binnenflessen voor thermosflessen, enz.
Garens van glasvezels, 3 mm ≤ lengte ≤ 50 mm
Rovings van glasvezels
Andere werken van glasvezels
Andere werken van stapelvezels van glas
Matten van glasvezels (incl. glaswol)
Vliezen van glasvezels (incl. glaswol)
Niet geweven netten, matrassen, platen en derg. producten, van glasvezels
Andere werken van glasvezels, niet-verspinbare vezels, los/in vlokken, andere
Andere werken van glasvezels, kousen en schalen voor isolatie van buizen
Andere werken van glasvezels, van verspinbare vezels
Glasscherven en ander glasafval; glasmassa
Glas in kogels, staven of stengels, onbewerkt
Glas in buizen, onbewerkt
Tegels, ... en andere bouwmaterialen van glas, n.e.g.
Ballons, peren en buizen, open, voor elektr. lampen, kathodestraalbuizen ...
Horlogeglazen, brillenglazen, niet optisch bewerkt
Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken ..., ook met graadaanwijzingen
Ampullen van glas, voor verpakking
Delen van verlichtingstoestellen, van glas
Isolatoren voor elektriciteit, van glas
Signaalartikelen ... en optische elementen van glas, niet optisch bewerkt
Glazen blokjes en ander klein glaswerk, voor decoratieve doeleinden
Klein glaswerk (incl. kralen, onechte parels of edelstenen, enz.)
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26152690
26211130
26211150
26211210
26211230
26211250
26211290
26211330
26211350
26221030
26221050
26231033
26231035
26231039
26231053
26231055
26241100
26241200
26251100
26251230
26251255
26251259
26261100
26261210
26261233
26261235
26261237
26261290
26261300
26261410
26261430
26261455
26261459
26261490
26301010
26301020

Ander glaswerk n.e.g.
Keuken- en tafelgerei van porselein
Huishoudelijke en toiletartikelen, n.e.g., van porselein
Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: van gewoon aardewerk
Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: van gres
Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: van faïence of fijn aardewerk
Vaatwerk en andere huishoudelijke artikelen: andere
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van porselein
Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van andere keramische stoffen
Gootstenen, ... en andere artikelen voor sanitair gebruik, van porselein
Gootstenen, wasbakken, ... en andere artikelen voor sanitair gebruik, n.e.g.
Isolatoren voor elektriciteit van keramische stoffen, zonder metalen delen
Isolatoren voor el. van keram. stoffen, met met. delen, voor elektr. tractie
Isolatoren voor elektr. van keramische stoffen, met metalen delen, andere
Isolerende werkstukken van ker. st. voor el. machines: metaaloxyden ≥ 80%
Isolerende werkstukken van keram. stoffen voor elektr. machines: andere
Apparaten en artikelen voor chemisch of ander technisch gebruik, porselein
Apparaten en artikelen voor chemisch of ander technisch gebruik, niet van porselein
Troggen, bakken ... voor de landbouw, kruiken, ..., van keramische st., neg
Artikelen van keramische stoffen, n.e.g., van porselein
Artikelen van keramische stoffen, n.e.g., van gewoon aardewerk
Artikelen van keramische stoffen, neg, andere dan van pors. of gew. aardewerk
Stenen, tegels ... van diatomeeënaarde of dergelijke kiezelaarden
Vuurvaste stenen, tegels ..., > 50 gew.% MgO, CaO of Cr2O3
Vuurvaste stenen, tegels ..., > 50 gew.% Al2O3, ≥ 93 gew.% SiO2
Vuurvaste stenen, tegels ..., > 50 gew.% SiO2, 7 gew.% < Al2O3 < 45 gew.%
Vuurvaste stenen, tegels ..., > 50 gew.% SiO2 of Al2O3: andere
Vuurvaste stenen, tegels ..., n.e.g.
Vuurvast cement/mortel/beton en dergelijke vuurvaste preparaten, n.e.g.
Werken bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet
Vuurvaste keramische voorw., n.e.g., > 25 gew.% grafiet of andere koolstofvormen
Vuurvaste ker. voorw., neg, < 45 gew.% Al2O3, of SiO2 of mengsel > 50 gew.%
Vuurvaste ker. voorw., neg, ≥ 45 gew.% Al2O3, of SiO2 of mengsel > 50 gew.%
Vuurvaste keramische voorwerpen, n.e.g.
Tegels, blokjes ..., verglaasd noch geglazuurd, opp. < 49 cm², voor mozaïeken
Tegels, blokjes ..., verglaasd of geglazuurd, opp. < 49 cm², voor mozaïeken
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26301030
26301053
26301055
26301059
26301071
26301073
26301075
26301079
26401110
26401130
26401250
26401270
26401300
26511100
26511210
26511230
26511250
26511290
26521033
26521035
26521050
26531000
266013Z1
26611130
26611150
26611200
26611300
26612000
26621050
26621090
26631000
26641000

26651100

Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. noch gegl., van ker. st.: splijttegels
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. noch gegl., van ker. st.: gres
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. noch gegl., van ker. st.: faïence
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. noch gegl., van ker. st.: andere
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. of gegl., van ker. st.: splijttegels
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. of gegl., van ker. st.: gres, opp. > 90 cm²
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. of gegl., van ker. st.: faï., opp. > 90 cm²
Plavuizen, vloer-/wandtegels, verg. of gegl., van ker. st.: andere
Baksteen van keramische stoffen
Vloerstroken, balkbekleding en dergelijke keramische artikelen, n.e.g.
Dakpannen van keramische stoffen
Elementen voor schoorstenen ... en ander bouwmateriaal, van keram. stoffen
Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen
Cementklinker
Portlandcement, wit
Portlandcement (excl. wit)
Aluminiumcement
Ander hydraulisch cement
Ongebluste kalk
Gebluste kalk
Hydraulische kalk
Gips, gebrande gips
Buizen en andere werken van cement, beton of kunststeen, zelfs gewapend, incl. toebehoren
Blokken en stenen voor het bouwbedrijf, van cement, beton of kunststeen
Tegels en dergelijke artikelen, van cement, beton of kunststeen
Geprefabriceerde bouwelementen van cement, beton of kunststeen
Buizen van cement, beton of kunststeen
Geprefabriceerde bouwwerken van cement
Gipsplaten, uitsluitend met papier of karton versterkt
Andere blokken of platen van gips of van gipspreparaten
Stortklaar beton
Fabrieksmatig vervaardigde mortel
Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen,
spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale
bindmiddelen
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26651220

26651240

26651260

26651280
26661100
26661200
26701100
26701210
26701230
26701260
26701270
26701290
26811110
26811120
26811130
26811140
26811150
26811160
26811170
26811180
26811230
26811250
26811290

Werken van asbestcement, van cellulosecement of van dergelijke mengsels van vezels (asbest, cellulose of
dergelijke plantaardige vezels, vezels van synthetische polymeren, van glas of van metaaldraad enz),
vermengd met cement of met andere hydraulische bindmiddelen, asbest bevattend
Platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen, van cellulosecement of van dergelijke mengsels
van vezels (cellulose of dergelijke plantaardige vezels, vezels van synthetische polymeren, van glas of van
metaaldraad enz), vermengd met cement of met andere hydraulische bindmiddelen, geen asbest bevattend
Buizen en hulpstukken daarvoor, van cellulosecement of van dergelijke mengsels van vezels (cellulose of
dergelijke plantaardige vezels, vezels van synthetische polymeren, van glas of van metaaldraad enz),
vermengd met cement of met andere hydraulische bindmiddelen, geen asbest bevattend
Werken van cellulosecement of van dergelijke mengsels van vezels (cellulose of dergelijke plantaardige
vezels, vezels van synthetische polymeren, van glas of van metaaldraad enz), vermengd met cement of met
andere hydraulische bindmiddelen, geen asbest bevattend (excl. platen, panelen, tegels, dakpannen en
dergelijke artikelen en buizen en hulpstukken daarvoor)
Werken van gips of van gipspreparaten, n.e.g.
Werken van cement, beton of kunststeen, n.e.g.
Marmer, travertijn, albast, behakt/bezaagd, platte/effen kanten, anders bew.
Stenen voor bestrating, plaveien ..., van natuursteen (excl. leisteen)
Tegels, blokjes, ..., korrels, ..., kunstmatig gekleurd, voor mozaïeken
Graniet, behakt/bezaagd, platte/effen kanten, anders bewerkt
Steen, n.e.g., behakt/bezaagd, platte/effen kanten, anders bewerkt
Werken van leisteen of van samengekit leigruis, incl. bewerkte leisteen
Stenen om te malen of te vervezelen
Slijpstenen ..., van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant
Slijpstenen e.d. van kunsthars, versterkt
Slijpstenen e.d. van kunsthars, niet versterkt
Slijpstenen e.d. van keramische stoffen of van silicaten
Slijpstenen e.d. van geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen, geen natuurl. of synth. diamant,
kunsthars of silicaten
Molenstenen, ..., van natuursteen
Handwetstenen en handpolijststenen
Nat./kunstm. schuur-, ... polijststenen, poeder/korrels, drager textielvezel
Nat./kunstm. schuur-, ... polijststenen, poeder/korrels, drager papier/kart.
Nat./kunstm. schuur-, ... polijststenen in poeder/korrels, drager ander mat.
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26821150

26821190
26821253
26821259
26821290
26821300
26821400
26821500
26821610
26821620
26821630
26821650
26821670
26821680
26821690
27101100
27101250
27101310
27101320
27102010
27102020
27102030
27102040
27102050
27102090
27103110
27103121
27103122

Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; werken
van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, pakking),
ook indien gewapend (excl. werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke, alsmede
wrijvingsmateriaal)
Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, voor
remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere minerale
stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen
Dakbedekkingsmateriaal of dampdichte vliezen gebaseerd op bitumen in rollen
Andere bitumineuze producten of soortgelijke materialen (in rollen)
Producten gebaseerd op bitumineuze bindmiddelen (niet in rollen)
Bitumineuze mengsels op basis van natuurlijk of kunstmatige steenslag en bitumen of natuurlijk asfalt als
bindmiddel
Kunstmatig grafiet, colloïdaal/semi-colloïdaal grafiet, en preparaten
Kunstmatig korund
Slakkenwol, steenwol ... (ook vermengd), in bulk, in bladen of op rollen
Geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, ... (ook vermengd)
Mengsels en werken van minerale stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping
Bewerkt mica en werken van mica
Werken van grafiet of van andere koolstofvormen, voor niet-elektrisch gebruik
Werken van turf
Werken van steen of van andere minerale stoffen, n.e.g.
Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen; ferroproducten verkregen door
het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten
Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal
Slakken
Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal
Ferromangaan
Ferrosilicium
Ferrosilicomangaan
Ferrochroom
Ferromolybdeen
Andere ferrolegeringen, n.e.g.
Platte halffabrikaten (van niet-gelegeerd staal)
Ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten voor naadloze buizen (van niet-gelegeerd staal)
Andere ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten, ook indien onafgewerkt (van niet-gelegeerd
staal)
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271031Z0
27103210
27103221
27103222
271032Z0
27103310
27103321
27103322
271033Z0
27104111
27104112
27104121
27104122
27104130
27104140
27104150
271041Z5
271041Z6
27104200
27104310
27104320
27104330
27105000
27106020
27106030
27106040
27106050

Ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten, van niet-gelegeerd staal
Platte halffabrikaten (plakken) (van roestvrij staal)
Ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten voor naadloze buizen (van roestvrij staal)
Andere ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten (van roestvrij staal)
Ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten, van roestvrij staal
Platte halffabrikaten (van gelegeerd staal, doch niet van roestvrij staal)
Ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten voor naadloze buizen (van gelegeerd staal, doch niet
van roestvrij staal)
Andere ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten (van gelegeerd staal, doch niet van roestvrij
staal)
Ingots, andere primaire vormen en lange halffabrikaten, van gelegeerd staal, doch niet van roestvrij staal
Opgerolde warmgewalste platte producten, voor herwalsing, met een breedte van ≥ 600 mm (van roestvrij
staal)
Andere opgerolde warmgewalste platte producten met een breedte van ≥ 600 mm (van roestvrij staal)
Opgerolde warmgewalste platte producten, voor herwalsing, met een breedte van < 600 mm (van roestvrij
staal)
Andere opgerolde warmgewalste platte producten met een breedte van < 600 mm
Platen vervaardigd door het snijden van warmgewalst breedband met een breedte van ≥ 600 mm (van roestvrij
staal)
Kwartoplaten met een breedte van ≥ 600 mm en universaalplaten (van roestvrij staal)
Koudgewalste platen en breedband met een breedte van ≥ 600 mm (van roestvrij staal)
Opgerolde warmgewalste platte producten met een breedte van ≥ 600 mm, van roestvrij staal
Opgerolde warmgewalste platte producten met een breedte van < 600 mm, van roestvrij staal
Opgerold warmgewalst walsdraad (van roestvrij staal)
Warmgewalste ronde staven (van roestvrij staal)
Warmgewalste staven, andere dan ronde staven en profielen (van roestvrij staal)
Gesmede staven (van roestvrij staal)
Warmgewalste platte en lange producten, van snelstaal
Opgerolde warmgewalste platte producten (breedband) met een breedte van ≥ 600 mm (van staal, doch niet
van roestvrij staal of van snelstaal)
Opgerolde warmgewalste platte producten (bandstaal of geslit bandstaal) met een breedte van < 600 mm (van
staal, doch niet van roestvrij staal of van snelstaal)
Platen vervaardigd door het snijden van warmgewalst breedband met een breedte van ≥ 600 mm, en
universaalstaal (van staal ander dan roestvrij staal of snelstaal)
Kwartoplaten met een breedte van ≥ 600 mm en universaalplaten, van staal doch niet van roestvrij staal of
snelstaal)
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27107111
27107112
27107120
27107130
271071Z0
27107210
27107220
27107230
27107240
27108110
27108120
27108130
27108140
27108190
27108210
27108290
27108310
27108320
27108330
27108340
27108350
27108361
27108364
27108367
27109110
27109120
27109130
27109210
27109220
27109230
2710T110
2710T121

Niet-beklede koudgewalste platen en banden met een breedte van ≥ 600 mm, van staal, doch niet van roestvrij
staal
Elektroplaat en -band, niet uitgegloeid, met een breedte van ≥ 600 mm
Elektroplaat en -band, niet met georiënteerde korrel, met een breedte van ≥ 600 mm
Elektroplaat en -band, met georiënteerde korrel, met een breedte van ≥ 600 mm
Niet-beklede koudgewalste platen en banden (incl. niet-uitgegloeid elektroplaat en -band) met een breedte van
≥ 600 mm, van staal, doch niet van roestvrij staal
Vertind blik, andere vertinde bladen en strippen en elektrolytisch verchroomd staal (ECCS)
Via dompeling gemetalliseerde platen en banden, met een breedte van ≥ 600 mm
Elektrolytisch gemetalliseerde platen en banden, met een breedte van ≥ 600 mm
Organisch beklede platen met een breedte van ≥ 600 mm
Walsdraad voorzien van verdikkingen of andere vervormingen (van niet-gelegeerd staal)
Walsdraad van automatenstaal
Walsdraad van de soort gebruikt voor het wapenen van beton
Walsdraad van de soort gebruikt voor bandenkoord
Ander walsdraad (van niet-gelegeerd staal)
Warmgewalst walsdraad (van lagerstaal)
Warmgewalst walsdraad (van gelegeerd staal, doch niet van lagerstaal, snelstaal of roestvrij staal)
Warmgewalste staven voor het wapenen van beton
Warmgewalste staven van automatenstaal
Warmgewalste staven van lagerstaal
Warmgewalste staven van gereedschapstaal
Warmgewalste en gesmede lichte profielen met een lijfhoogte van < 80 mm
Holle staven voor boringen
Warm gewalste staven (m.u.v. holle staven voor boringen) van niet-gelegeerd staal, doch niet van
automatenstaal
Warm gewalste staven (m.u.v. holle staven voor boringen) van gelegeerd staal, doch niet van roestvrij staal,
gereedschapsstaal, lagerstaal of sneldraaistaal
U-profielen met een lijfhoogte van ≥ 80 mm (van niet-gelegeerd staal)
I-profielen met een lijfhoogte van ≥ 80 mm (van niet-gelegeerd staal)
H-profielen met een lijfhoogte van ≥ 80 mm (van niet-gelegeerd staal)
Damwandprofielen van staal
Gelaste en koud gevormde profielen van staal
Bestanddelen van spoorbanen, van staal
Gietijzer
Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, geproduceerd in elektro-ovens
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2710T122
2710T131
2710T132
2710T141
2710T142
2710T211
2710T212
2710T221
2710T222
2710T231
2710T241
2710T242
2710T243
2710T244
2710T251
2710T252
2710T260
2710T310
2710T320
2710T330
2710T340
2710T350
2710T360
27211000
27212033
27212035
27212050
27212070
27221010
27221021
27221023
27221041

Ruwstaal: niet-gelegeerd staal, niet geproduceerd in elektro-ovens
Ruwstaal: gelegeerd staal ander dan roestvrij staal, geproduceerd in elektro-ovens
Ruwstaal: gelegeerd staal ander dan roestvrij staal, niet geproduceerd in elektro-ovens
Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, geproduceerd in elektro-ovens
Ruwstaal: roestvrij en hittebestendig staal, niet geproduceerd in elektro-ovens
Opgerolde warmgewalste platte producten (breedband), met een breedte van ≥ 600mm
Opgerolde warmgewalste platte producten, met een breedte van < 600 mm
In breedbandwalserijen gewalste platen
Platen en universaalplaten, warmgewalst in andere dan breedbandwalserijen
Warmgewalst walsdraad
Betonwapeningsstaven
Andere warmgewalste staven
Warmgewalste en gesmede lichte profielen met een lijfhoogte van < 80mm en hoekprofielen
Zware profielen
Damwandprofielen
Spoorwegmateriaal
Gelaste profielen
Koudgewalste platen en banden en onvertind blik, met een breedte van ≥ 600 mm
Elektroplaat en -band
Vertind blik, andere vertinde plaat en elektrisch verchroomd staal (ECCS)
Via de dompelmethode gemetalliseerde plaat
Elektrolytisch gemetalliseerde plaat
Organisch beklede plaat
Buizen, van gietijzer
Gegoten hulpstukken voor drukleidingen, van niet-smeedbaar gietijzer
Gegoten hulpstukken, van niet-smeedbaar gietijzer, anders dan voor drukleidingen
Gegoten hulpstukken voor buizen, van smeedbaar gietijzer
Gegoten hulpstukken voor buizen, van gietstaal
Naadloze buizen en pijpen, met rond profiel, van roestvrij staal
Naadloze precisiebuizen en -pijpen, met rond profiel, van ander dan roestvrij staal, koud getrokken of koud
gewalst
Naadloze buizen en -pijpen, met rond profiel, van ander dan roestvrij staal, koud getrokken of koud gewalst
(m.u.v. precisiebuizen en -pijpen)
Naadloze buizen en -pijpen, met rond profiel, van ander dan roestvrij staal, warm afgewerkt, met een
uitwendige diameter ≤ 168,3 mm
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27221045

Naadloze buizen en -pijpen, met rond profiel, van ander dan roestvrij staal, warm afgewerkt, met een
uitwendige diameter > 168,3 mm, doch ≤ 406,4 mm
Naadloze buizen en -pijpen, met rond profiel, van ander dan roestvrij staal, warm afgewerkt, met een
uitwendige diameter > 406,4 mm

27221050

Naadloze holle profielen en naadloze buizen en pijpen, niet met rond profiel, warm of koud afgewerkt, van staal

27221061

Overlangs gelaste buizen en pijpen, met rond profiel, van staal, met een uitwendige diameter > 406,4 mm
Spiraalvormig gelaste, geklonken of op vergelijkbare wijze gesloten buizen en pijpen, met rond profiel, van
staal, met een uitwendige diameter > 406,4 mm
Gelaste buizen en pijpen, met rond profiel, van roestvrij staal, met een uitwendige diameter ≤ 406,4 mm
Precisiebuizen en -pijpen, met rond profiel, van niet-gelegeerd staal, koud gevormd en gelast of koud gevormd
en koud getrokken of koud gewalst na lassen, met een uitwendige diameter ≤ 406,4 mm en een wanddikte ≤ 2
mm
Precisiebuizen en -pijpen, met rond profiel, van niet-gelegeerd staal, koud gevormd en gelast of koud gevormd
en koud getrokken of koud gewalst na lassen, met een uitwendige diameter ≤ 406,4 mm en een wanddikte > 2
mm
Buizen en pijpen, met rond profiel, van ander dan roestvrij staal, warm of koud gevormd en gelast, geklonken
of op vergelijkbare wijze gesloten, met een uitwendige diameter ≤ 406,4 mm
Buizen en pijpen, met vierkant of rechthoekig profiel, van staal, warm of koud gevormd en gelast, met een
wanddikte ≤ 2 mm
Buizen en pijpen, met vierkant of rechthoekig profiel, van staal, warm of koud gevormd en gelast, met een
wanddikte > 2 mm
Buizen en pijpen, met een ander dan rond, vierkant of rechthoekig profiel, en holle profielen, van staal, warm of
koud gevormd en gelast
Flenzen, niet gegoten
Ellebogen, bochten, verbindingsstukken, moffen en andere hulpstukken (fittings) met schroefdraad voor
buizen of pijpen, van staal (m.u.v. gegoten hulpstukken)
Ellebogen, bochten, verbindingsstukken, moffen en andere door stomplassen te bevestigen hulpstukken
(fittings) voor buizen of pijpen, van staal (m.u.v. gegoten hulpstukken)
Te stomplassen stalen ellebogen en bochten, niet gegoten
Te stomplassen stalen hulpstukken, anders dan ellebogen en bochten, niet gegoten
Staven van niet-gelegeerd automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv. koudtrekken)
verkregen

27221043

27221065
27221070

27221081

27221086
27221092
27221094
27221096
27221098
27222010
27222030
27222050
27222073
27222075
27311013
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27311015

27311030

27311050
27311080
27312010

27312020

27312030

27312053
27312055
27312057
27312070
27313030
27313050
27321011
27321012
27321014
27321016

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv.
koudtrekken) verkregen, met < 0,25 % koolstof (m.u.v. die van automatenstaal of met een rechthoekige "nietvierkante" dwarsdoorsnede)
Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv.
koudtrekken) verkregen, met < 0,25 % koolstof, met een rechthoekige "niet-vierkante" dwarsdoorsnede (m.u.v.
die van automatenstaal)
Andere staven, van ijzer/niet-geleg. staal, door koud bewerken/nabewerken verkregen en verder bewerkt, of
door warm bewerken en verder bewerken, n.e.g. (m.u.v. gesmede staven en warm
gewalste/getrokkene/geperste en enkel geplateerde staven)
Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv.
koudtrekken) verkregen, met ≥ 0,25 % koolstof (m.u.v. die van automatenstaal)
Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv.
koudtrekken) verkregen (m.u.v. profielplaten)
Staven van sneldraaistaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen, ook indien verder
bewerkt, of door warm bewerken verkregen en verder bewerkt (m.u.v. gesmede staven, halffabrikaten en
gewalste platte producten)
Staven van siliciummangaanstaal, enkel door koud bewerken/nabewerken verkr., of door warm bewerken
verkregen, ook verder bewerkt (m.u.v. halffabrikaten, gewalste platte prod. en warm
gewalste/getrokkene/geperste en enkel geplateerde staven)
Staven van staal, ≥ 0,9 en ≤ 1,15 % koolstof, ≥ 0,5 en ≤ 2 % chroom en indien aanwezig ≤ 0,5 % molybdeen,
enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen (m.u.v. halffabrikaten en
gewalste platte producten)
Staven van gereedschapsstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken (bv. koudtrekken) verkregen
(m.u.v. halffabrikaten en gewalste platte producten)
Koudbewerkte staven, platte staven, van ander gelegeerd staal
Koudbewerkte staven, platte staven, van ander gelegeerd staal, geplateerd, bekleed of bewerkt
Koudbewerkte staven, platte staven en zware profielen, van roestvrij staal
Koudbewerkte of koudgevormde profielen van ander gelegeerd staal dan roestvrij
Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, bevattende < 0,25 gewichtspercent koolstof, met een breedte
van < 600 mm
Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, bevattende ≥ 0,25 doch < 0,6 gewichtspercent koolstof, met
een breedte van < 600 mm
Koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal, bevattende ≥ 0,6 gewichtspercent koolstof, met een breedte
van < 600 mm
Koudgewalst bandstaal van gelegeerd staal, doch niet van roestvrij of elektrostaal, met een breedte van < 600
mm
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27321018
27321022
27321024
27321026
27321028
273210Z5
273210Z6
27322012
27322014
27322016
27322018
27322022
27322024
27322026
273220Z1
273220Z2
27331130
27331150
27331170
27331200
27341130
27341150
27341170
27341230
27341250

Koudgewalst bandstaal van roestvrij staal (m.u.v. geïsoleerd elektrobandstaal en gegolfd bandstaal, eenzijdig
gekarteld of afgeschuind), met een breedte van < 600 mm
Koudgewalst geslit bandstaal van niet-gelegeerd staal en van gelegeerd staal, doch niet van roestvrij of
elektrostaal, met een breedte van < 600 mm
Koudgewalst bandstaal en geslit bandstaal van elektrostaal, niet met georiënteerde korrel, van niet-gelegeerd
staal en siliciumstaal, met een breedte van < 600 mm
Koudgewalst geslit bandstaal van elektrostaal, met georiënteerde korrel, van siliciumstaal, met een breedte
van < 600 mm
Koudgewalst geslit bandstaal van roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm
Koudgewalst bandstaal en geslit bandstaal, van niet-gelegeerd staal en van gelegeerd staal, doch niet van
roestvrij staal, met een breedte van < 600 mm
Koudgewalst bandstaal en geslit bandstaal, van roestvrij staal (m.u.v. geïsoleerd elektrobandstaal en gegolfd
bandstaal, eenzijdig gekarteld of afgeschuind), met een breedte van < 600 mm
Geplateerd koudgewalst bandstaal van niet-gelegeerd staal (m.u.v. geïsoleerd elektrobandstaal), met een
breedte van < 600 mm
Plaat- en bandstaal, via de dompelmethode gemetalliseerd, met een breedte van < 600 mm
Elektrolytisch gemetalliseerd plaat- en bandstaal, met een breedte van < 600 mm
Organisch bekleed plaatstaal met een breedte van < 600 mm
Koudgewalst geslit bandstaal van niet-gelegeerd staal, via de dompelmethode gemetalliseerd, met een
breedte van < 600 mm
Elektrolytisch gemetalliseerd koudgewalst geslit bandstaal van niet-gelegeerd staal, met een breedte van <
600 mm
Organisch bekleed koudgewalst geslit bandstaal met een breedte van < 600 mm
Plaat- en bandstaal, alsmede koudgewalst geslit bandstaal (van niet-gelegeerd staal), via de dompelmethode
of elektrolytisch gemetalliseerd, met een breedte van < 600 mm
Organisch bekleed plaatstaal en koudgewalst geslit bandstaal van organisch bekleed plaatstaal, met een
breedte van < 600 mm
Koudgevormde profielen, verkregen uit platte producten, van niet-gelegeerd staal, niet bekleed
Koudgeprofileerde (geribde) plaat, van niet-gelegeerd staal
Koudgevormde profielen, verkregen uit platte producten, van niet-gelegeerd staal, bekleed met zink
Koudgevormde profielen, verkregen uit platte producten, van roestvrij staal
Draad van niet-gelegeerd staal, C < 0,25%
Draad van niet-gelegeerd staal, 0,25% ≤ C < 0,6%
Draad van niet-gelegeerd staal, C ≥ 0,6%
Draad van roestvrij staal
Draad van ander gelegeerd staal dan roestvrij
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27411030
27411050
27412030
27412050
27412070
27413030
27413050
27414000
27415030
27415050
27421130
27421153
27421155
27421200
27422100
27422230
27422250
27422330
27422350
27422430
27422450
27422500
27422630
27422650
27422670
27431130
27431150
27431190
27431230
27431250
27431330
27431350
27432100
27432200
27432300
27432400

Zilver (ook indien verguld en geplatineerd), onbewerkt, poeder
Zilver (ook indien verguld en geplatineerd), halfbewerkt
Goud (ook indien geplatineerd), onbewerkt, poeder
Goud (ook indien geplatineerd), halfbewerkt
Monetair goud
Platina, onbewerkt of in poedervorm
Platina, halfbewerkt
Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt
Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt
Onedele metalen, zilver, goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt
Ruw aluminium, niet-gelegeerd
Legeringen van ruw aluminium, primair
Legeringen van ruw aluminium, secundair
Aluminiumoxyde (uitgezonderd kunstmatig korund)
Poeder en schilfers van aluminium
Staven en profielen van aluminium, niet gelegeerd
Staven en profielen van aluminiumlegeringen
Draad van aluminium, niet-gelegeerd
Draad van aluminium, gelegeerd
Platen, bladen en stroken van aluminium, dikte > 0,2 mm, niet-gelegeerd
Platen, bladen en stroken van aluminium, dikte > 0,2 mm, gelegeerd
Bladaluminium, dikte (zonder onderlaag) ≤ 0,2 mm
Buizen en pijpen van aluminium, niet-gelegeerd
Buizen en pijpen van aluminium, gelegeerd
Aluminium hulpstukken voor buizen (verbindingsstukken, ellebogen, moffen)
Ruw lood: geraffineerd lood
Ruw lood met antimoon
Ruw lood, ander
Ruw zink, niet-gelegeerd
Ruwe zink, gelegeerd
Ruw tin, niet-gelegeerd
Ruwe tin, gelegeerd
Staven, profielen en draad van lood
Platen, bladen en stroken van lood; poeder en schilfers van lood
Buizen, pijpen en hulpstukken voor buizen (verbindingsstukken, ellebogen, moffen) van lood
Zinkstof; poeder en schilfers van zink
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27432530
27432550
27432600
27432700
27432830
27432860
27432900
27441100
27441200
27441330
27441350
27441370
27442100
27442200
27442330
27442350
27442370
27442400
27442500
27442630
27442650
27451100
27451230
27451250
27452100
27452200
27452300
27452430
27452450
27453013
27453015
27453017
27453023
27453025
27453027
27453033

Staven, profielen en draad van zink
Platen, bladen en stroken van zink
Buizen, pijpen en hulpstukken voor buizen (verbindingsstukken, ellebogen, moffen) van zink
Staven, profielen en draad van tin
Platen, bladen en stroken van tin, dikte > 0,2 mm
Bladtin met een dikte, zonder drager, van ≤ 0,2 mm, poeder en schilfers, van tin
Buizen, pijpen en hulpstukken voor buizen (verbindingsstukken, ellebogen, moffen) van tin
Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)
Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren
Geraffineerd koper, ruw, niet gelegeerd
Geraffineerd koper, ruw, gelegeerd
Toeslaglegeringen van koper
Poeder en schilfers van koper
Staven en profielen van koper
Draad van geraffineerd koper (dwarsdoorsnede > 6 mm) of van koperlegeringen
Draad van geraffineerd koper (0,5 mm < dwarsdoorsnede ≤ 6 mm)
Draad van geraffineerd koper (dwarsdoorsnede ≤ 0,5 mm)
Platen, bladen en stroken van koper, dikte > 0,15 mm
Bladkoper, dikte (zonder onderlaag) ≤ 0,15 mm
Buizen van koper
Hulpstukken voor buizen (verbindingsstukken, ellebogen, moffen) van koper
Nikkelsteen, nikkeloxydesinters, andere tussenproducten, van de nikkelmetallurgie
Ruw nikkel, niet gelegeerd
Ruwe nikkellegeringen
Poeder en schilfers van nikkel
Staven, profielen en draad van nikkel
Platen, bladen en stroken van nikkel
Buizen van nikkel
Hulpstukken voor buizen (verbindingsstukken, ellebogen, moffen) van nikkel
Wolfraam, incl. resten, afval en poeder
Staven, profielen, draad, ..., van wolfraam
Molybdeen en werken daarvan, incl. resten en afval
Tantalium en werken daarvan, incl. resten en afval
Magnesium en werken daarvan, incl. resten en afval
Kobaltsteen, tussenproducten van de kobaltmetallurgie, werken, resten en afval
Bismut en werken daarvan, incl. resten en afval
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27453035
27453037
27453043
27453045
27453047
27453053
27453055
27453057
27511110
27511130
27511140
27511150
27511190
27511210
27511220
27511230
27511240
27511250
27511290
27511310
27511320
27511330
27511340
27511350
27511390
27521010
27521030
27521040
27521050
27521090
27531010
27531020
27531030
27531040
27531050
27531090

Ruw cadmium, incl. resten, afval en poeder
Werken van cadmium
Titaan en werken daarvan, incl. resten en afval
Zirkonium en werken daarvan, incl. resten en afval
Antimoon en werken daarvan, incl. resten en afval
Mangaan en werken daarvan, incl. resten en afval
Beryllium, chroom, germanium, ..., en werken daarvan, incl. resten en afval
Cermets en werken daarvan, incl. resten en afval
Delen van smeedbaar gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van smeedbaar gietijzer: kussenblokken en lagerschalen
Delen van smeedbaar gietijzer voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van smeedbaar gietijzer voor andere machines
Delen van smeedbaar gietijzer voor ander gebruik
Delen van nodulair gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van nodulair gietijzer: drijfwerkassen en krukken
Delen van nodulair gietijzer: kussenblokken en lagerschalen
Delen van nodulair gietijzer voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van nodulair gietijzer voor andere machines
Delen van nodulair gietijzer voor ander gebruik
Delen van overig (lamellair) gietijzer voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van overig (lamellair) gietijzer: drijfwerkassen en krukken
Delen van overig (lamellair) gietijzer: kussenblokken en lagerschalen
Delen van overig (lamellair) gietijzer voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van overig (lamellair) gietijzer voor andere machines
Delen van overig (lamellair) gietijzer voor ander gebruik
Delen van gietstaal voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van gietstaal: kussenblokken en lagerschalen
Delen van gietstaal voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van gietstaal voor andere machines
Delen van gietstaal voor ander gebruik
Delen van lichtmetaalgietwerk voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van lichtmetaalgietwerk: drijfwerkassen en krukken
Delen van lichtmetaalgietwerk: kussenblokken en lagerschalen
Delen van lichtmetaalgietwerk voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van lichtmetaalgietwerk voor andere machines
Delen van lichtmetaalgietwerk voor ander gebruik
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27541010
27541020
27541030
27541040
27541050
27541090
28111030
28111050
28112100
28112200
28112310
28112330

Delen van overig n.f. metaalgietwerk voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van overig n.f. metaalgietwerk: drijfwerkassen en krukken
Delen van overig n.f. metaalgietwerk: kussenblokken en lagerschalen
Delen van overig n.f. metaalgietwerk voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van overig n.f. metaalgietwerk voor andere machines
Delen van overig n.f. metaalgietwerk voor ander gebruik
Geprefabriceerde bouwwerken van ijzer of van staal
Geprefabriceerde bouwwerken van aluminium
Bruggen en brugdelen, van ijzer of van staal
Vakwerkmasten en andere masten, van ijzer of van staal
Steiger-, bekistings- en stutmateriaal, van ijzer of van staal
Waterkeringen, sluisdeuren, en andere waterbouwk. constr. werken, van ijzer of van staal

28112340
28112350
28112360
28112370
28119100
28121030
28121050
28211110

Andere constructiewerken, hoofdzakelijk bestaande uit gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag
Andere constructiewerken, hoofdzakelijk bestaande uit andere platen
Andere constructiewerken van ijzer of van staal
Constructiewerken en delen van constructiewerken, van aluminium, neg
Installatie van zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Deuren en ramen, kozijnen en drempels, van ijzer of van staal
Deuren en ramen, kozijnen en drempels, van aluminium
Reservoirs, kuipen e.d. bergingsmiddelen, van ijzer of van staal, > 300 l, voor gassen

28211120
28211130

Reservoirs, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor vloeistoffen, inw. bekleed/met warmte-isolerende bekleding
Andere reservoirs, kuipen e.d. bergingsmiddelen, voor vloeistoffen

28211150

Reservoirs, kuipen e.d. bergingsmiddelen, van ijzer of van staal, met een inhoud > 300 l, voor vaste stoffen
Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan voor
gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van > 300 l, niet voorzien
van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen
¤
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd/ vloeibaar gemaakt gas, van ijzer/staal
Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd/ vloeibaar gemaakt gas, van aluminium
Reparatie en onderhoud van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Radiatoren, niet-elektrisch verwarmd, en delen daarvan, van gietijzer
Radiatoren, niet-elektrisch verwarmd, en delen daarvan, van ijzer/staal
Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij GS 8402
Delen van ketels voor centrale verwarming

28211170
28211230
28211250
28219200
28221130
28221150
28221200
28221300
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28229200
28301110
28301130
28301150
28301170
28301230
28301250
28301330
28301350
28302100
28302200
28309100
28309200
28401133
28401135
28401137
28401151
28401152
28401153
28401154
28401156
28401157
28401158
28401210
28401223
28401225
28401230
28401240
28401250
28401260
28401270
28401280
28401290
28401310

Reparatie en onderhoud van ketels voor centrale verwarming, voor niet-huishoudelijk gebruik
Waterpijpketels met een stroomproductie > 45 t per uur
Waterpijpketels met een stroomproductie ≤ 45 t per uur
Stoomketels neg (incl. hybride ketels)
Ketels voor oververhit water
Hulptoestellen voor ketels van GS 8402 en 8403
Condensors voor stoommachines
Delen van stoomketels en van ketels voor oververhit water
Delen van hulptoestellen van GS 8404.10 en 8404.20
Kernreactoren
Delen van kernreactoren
Installatie van stoomketels, andere dan warmwaterketels voor de centrale verwarming, met inbegrip van de
installatie van leidingstelsels van metaal in fabrieken
Reparatie en onderhoud van stoomketels, andere dan warmwaterketels voor de centrale verwarming, en
reparatie en onderhoud van leidingstelsels van metaal in fabrieken
Vrije vorm smeedwerk van staal: drijfwerkassen en krukken
Vrije vorm smeedwerk van staal: overige
Vrije vorm smeedwerk van non-ferrometalen
Delen verkregen door koude extrusie van staal voor voertuigen voor vervoer over land
Delen verkregen door koude extrusie van staal: drijfwerkassen en krukken
Delen verkregen door koude extrusie van staal voor zuigermotoren en aandrijvingelementen: overige
Delen verkregen door koude extrusie van staal voor andere machines
Delen verkregen door koude extrusie van staal voor elektrotechnische producten
Delen verkregen door koude extrusie van staal voor ander gebruik
Delen verkregen door koude extrusie van non-ferrometalen
Delen van stampwerk van staal voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van stampwerk van staal: drijfwerkassen en krukken
Delen van stampwerk van staal: kussenblokken en lagerschalen
Delen van stampwerk van staal voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van stampwerk van staal voor machines en werktuigen voor de land-, tuin- en bosbouw
Delen van stampwerk van staal voor hijs- en hefwerktuigen
Delen van stampwerk van staal voor machines voor de bouwnijverheid e.d.
Delen van stampwerk van staal voor andere machines
Delen van stampwerk van staal voor ander gebruik
Delen van stampwerk van non-ferrometalen
Pers-, trek- en stansdelen van staal voor voertuigen voor vervoer over land
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28401320
28401330
28401340
28401350
28401370
28402010
28402020
28402030
28402040
28402050
28402070
28402080
28511130
28511150
28511170
28511190
28511230
28511250
28512100
28512230
28512250
28512270
28512290
28521001
28521003
28521005
28521007

28521009
28521011
28521013
28522000

Pers-, trek- en stansdelen van staal voor zuigermotoren en aandrijvingselementen
Pers-, trek- en stansdelen van staal voor andere machines
Pers-, trek- en stansdelen van staal voor elektrotechnische producten
Pers-, trek- en stansdelen van staal voor ander gebruik
Pers-, trek- en stansdelen van non-ferrometalen
Delen van gesinterd staal (poedermetallurgie) voor voertuigen voor vervoer over land
Delen van gesinterd staal (poedermetallurgie): drijfwerkassen en krukken
Delen van gesinterd staal (poedermetallurgie) voor zuigermotoren en aandrijvingselementen: overige
Delen van gesinterd staal (poedermetallurgie) voor andere machines
Delen van gesinterd staal (poedermetallurgie) voor elektrotechnische producten
Delen van gesinterd staal (poedermetallurgie) voor ander gebruik
Delen van gesinterd non-ferrometaal (poedermetallurgie)
Metallische laag (Dompel)
Metallische laag (Spuiten)
Metallische laag (Elektrolytisch en chemisch verzinken)
Overige metallische lagen (Elektrolytisch en chemisch vernikkelen, verkoperen, verchromen, enz.)
Plastificeren
Overige niet-metallische lagen (Fosfateren enz.)
Warmtebehandeling (harden e.d.)
Lakken e.d.
Anodiseren, eloxeren
Opdampen van metalen (zoals CVD/PVD)
Overige oppervlaktebewerkingen van metalen
Gedraaide metalen delen voor kranen, afsluiters en dergelijke
Gedraaide metalen delen voor machines en mechanische toestellen
Gedraaide metalen delen voor voertuigen voor vervoer te land (m.u.v. die voor rollend spoor- en
tramwegmaterieel, vervaardigd door gieten, smeden, persen, stampen, walsen of poedermetallurgie)
Gedraaide metalen delen voor lucht- en ruimtevaartuigen en satellieten
Gedraaide metalen delen voor elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken, toestellen voor het
opnemen of het weergeven van geluid en toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en
geluid voor televisie
Gedraaide metalen delen voor optische, controle- en precisie-instrumenten, apparaten en toestellen en voor
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotografie en de cinematografie
Gedraaide metalen delen voor goederen van de GS-codes 7326, 7419, 7616, of voor voertuigen en materieel
voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen
Metalen delen (m.u.v. gedraaide metalen delen)
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28611113
28611119
28611120
28611130
28611150
28611170
28611240
28611250
28611330
28611350
28611370
28611440
28611470
28621010
28621020
28621030
28621040
28621050
28621060
28621070
28622010
28622020
28622030
28622050
28622091
28622093
28622095
28622099
28623013
28623015
28623017
28623023
28623025

Tafelmessen (excl. vismessen en botermesjes) met heft van roestvrij staal
Tafelmessen (excl. vismessen en botermesjes) met een ander heft dan van roestvrij staal (verzilverd, verguld
of geplatineerd, houten, plastic enz.)
Messen met vast lemmet (excl. tafelmessen)
Knipmessen
Heften en lemmeten voor messen, van onedel metaal
Scharen en schaarbladen
Scheerapparaten en delen daarvan (excl. scheermesjes)
Mesjes voor veiligheidsscheermessen (incl. niet-afgewerkte mesjes in bandvorm)
Papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers ...
Gereedschap voor manicure of voor pedicure
Hakmessen, tondeuses en dergelijk messenmakerswerk
Tafelbestek (excl. tafelmessen, incl. vismessen en botermesjes) en dergelijke tafelartikelen van roestvrij staal
of een ander basismetaal
Tafelbestek (excl. tafelmessen, incl. vismessen en botermesjes) en dergelijke tafelartikelen van basismetaal,
verzilverd, verguld of geplatineerd
Spaden en schoppen
Gaffels, rieken en andere vorken voor de land-, tuin- of bosbouw
Houwelen, hakken, harken en schoffels
Bijlen, houthiepen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven
Met één hand te bedienen snoeischaren en wildscharen
Heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scharen
Ander handgereedschap (excl. knipmessen) voor de land-, tuin- of bosbouw
Handzagen
Bladen voor lintzagen
Bladen voor cirkelzagen met werkzaam deel van staal
Andere bladen voor cirkelzagen (incl. delen)
Zaagkettingen
Rechte zaagbladen voor metaalbewerking
Zaagbladen n.e.g.
Andere zaagbladen met werkzaam deel van staal, voor bew. van andere stoffen
Vijlen, raspen en dergelijk gereedschap
Pincetten en epileertangen
Tangen en dergelijk gereedschap, n.e.g.
Metaalscharen en dergelijk handgereedschap
Pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap
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28623033
28623035
28623037
28623053
28623055
28623057
28623063
28623065
28623073
28623077
28623083
28623085
28623087
28624014
28624016
28624019
28624023
28624025
28624027
28624031
28624033
28624035
28624037
28624044
28624045
28624048
28624050
28624061
28624065
28624067
28624069
28624071
28624074
28624079
28624081
28624083

Moersleutels en inbussleutels, niet verstelbaar
Moersleutels en inbussleutels, verstelbaar
Uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat
Boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroefdraad
Hamers en voorhamers
Schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap
Schroevendraaiers
Handgereedschap voor huishoudelijk gebruik
Gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schilders
Ander handgereedschap (incl. pistolen voor het indrijven van klinknagels, pluggen enz.)
Soldeer-, blaas- en brandlampen (handgereedschap)
Bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijk handgereedschap
Aambeelden, veldsmidsen, slijpstenen met hand- of voetaandrijving
Gereedschap voor het draadtappen
Gereedschap voor het draadsnijden
Gereedschap voor het draadtappen en -snijden, geen metaalbewerking
Gereedschap voor het boren, met werkzaam deel van diamant
Muurboren, met werkzaam deel van andere stoffen
Gereedschap voor het boren (metalen), werkzaam deel ges. metaalcarbide
Gereedschap voor het boren (metalen), werkzaam deel sneldraaistaal
Gereedschap voor het boren (metalen), werkzaam deel andere stoffen
Gereedschap voor het boren, geen metaalbewerking
Gereedschap voor het ruimen of kotteren, met werkzaam deel van diamant
Gereedschap voor het ruimen (metalen)
Gereedschap voor het ruimen of kotteren, geen metaalbewerking
Gereedschap voor het kotteren (metalen)
Gereedschap voor het frezen (metalen), werkzaam deel ges. metaalcarb.
Schachtfrezen voor metaalbewerking, werkzaam deel andere stoffen
Gereedschap voor het frezen (metalen), werkzaam deel andere stoffen
Ander gereedschap voor het frezen (metalen), werkzaam deel andere stoffen
Gereedschap voor het frezen, niet voor metaalbewerking
Gereedschap voor het draaien (metalen), werkzaam deel ges. metaalcarbide
Gereedschap voor het draaien (metalen)
Gereedschap voor het draaien, niet voor metaalbewerking
Verwisselbaar gereedschap, werkzaam deel diamant
Stiften en bladen voor schroevendraaiers
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28624085
28624087
28624089
28625013
28625015
28625017
28625023
28625024
28625033
28625039
28625043
28625045
28625053
28625055
28625063
28625065
28625067
28625090
28631130
28631150
28631170
28631230
28631250
28631270
28631330
28631350
28631370
28631410
28631420
28631430
28631440
28631450
28631460
28631470
28711100

Gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwielen
Ander verwisselbaar gereedschap, werkzaam deel gesinterde metaalcarbiden
Verwisselbaar gereedschap van andere stoffen
Grond- en gesteenteboren met werkzaam deel van gesinterde metaalcarbide of cermet (excl. delen)
Grond- en gesteenteboren met werkzaam deel van diamant (excl. delen)
Grond- en gesteenteboren met werkzaam deel van ander stoffen (incl. delen)
Trekstenen, -matrijzen, pers- of extrusiematrijzen voor metaalbewerking, werkzaam deel van diamant
Trekstenen, -matrijzen, pers- of extrusiematrijzen voor metaalbewerking
Gereedschap voor het stampen en stansen, voor metaalbewerking
Gereedschap voor het stampen en stansen, andere
Messen en snijbladen voor metaalbewerkingsmachines
Messen en snijbladen voor houtbewerkingsmachines
Messen en snijbladen voor keukengereedschap ..., cirkelvormige messen
Andere messen en snijbladen voor keukengereedschap ...
Messen en snijbladen voor land-, tuin- of bosbouwmachines
Messen en snijbladen voor andere machines en mechanische toestellen
Wisselplaatjes overeenkomstig ISO 1832 en dergelijke, voor metaalbewerking
Andere staafjes, plaatjes en beitelpunten niet gemonteerd, van gesinterd metaalcarbide of cermet
Hangsloten van onedel metaal
Autosloten van onedel metaal
Sloten voor meubels, van onedel metaal
Cilindersloten voor deuren van gebouwen
Andere sloten voor deuren van gebouwen
Grendelsloten en andere sloten
Van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel metaal
Afzonderlijk aangeboden sleutels van onedel metaal
Delen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, van onedel metaal
Scharnieren en andere hengsels, van onedel metaal
Zwenkwielen van onedel metaal
Garnituren, beslag, ..., voor auto's, van onedel metaal, neg
Garnituren, beslag, ..., voor gebouwen, van onedel metaal, neg
Garnituren, beslag, ..., voor meubelen, van onedel metaal, neg
Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal (excl. die voor automobielen, voor
bouwwerken of voor meubelen)
Automatische deursluiters en deurdrangers, van onedel metaal
Reservoirs, fusten, ... (excl. voor gassen), van ijzer of staal, ≥ 50 l en ≤ 300 l
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28711200
28721133
28721135
28721150
28721210
28721230

Reservoirs, fusten, ... (excl. voor gassen), van ijzer of staal, < 50 l
Conservenblikken voor voedingsmiddelen, van ijzer of van staal, < 50 l
Conservenblikken voor dranken, van ijzer of van staal, < 50 l
Andere blikken die door solderen/felsen worden gesloten, ijzer/staal, < 50 l
Soepele tubes van aluminium (excl. voor gassen), ≤ 300 l
Stijve buisjes van aluminium, ≤ 300 l

28721250
28721260

Bergingsmiddelen (reservoirs, fusten, trommels, bussen e.d.) van aluminium, 50 l ≤ inhoudsruimte ≤ 300 l
Bergingsmiddelen (reservoirs, fusten, trommels, bussen e.d.) van aluminium, inhoudsruimte ≤ 300 l, voor
aërosolen

28721280
28721330
28721350
28721370
28731130
28731150
28731230
28731250
28731270
28731313
28731315
28731320
28731330
28731343
28731345
28731350
28731360
28731410
28731420
28731430
28731440
28731450
28731460
28731470
28731480

Andere bergingsmiddelen (reservoirs, fusten, trommels, bussen e.d.) van aluminium, inhoudsruimte < 50 l
Kroonkurken van onedel metaal
Flessencapsules van lood; fl.caps. van aluminium, diameter > 21 mm
Andere stoppen van onedel metaal
Kabels en strengen, van ijzer/staal, niet geïsoleerd voor elektriciteit
Lengen en derg. van ijzer/staal, niet geïsoleerd voor elektriciteit
Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, van ijzer of staal
Kabels en strengen, ..., van koper, niet geïsoleerd voor elektriciteit
Kabels en strengen, ..., van aluminium, niet geïsol. voor elektriciteit
Eindloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal
Ander metaaldoek
Metaalgaas en traliewerk, maas ≥ 100 cm², ijzer/staal, doorsn. draad ≥ 3 mm
Metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van ijzer of staal
Metaalgaas en traliewerk, van ijzer of staal, niet bekleed met kunststof
Metaalgaas en traliewerk, van ijzer of staal, bekleed met kunststof
Plaatgaas van ijzer of van staal
Metaaldoek (incl. eindloos metaaldoek), metaalgaas en traliewerk van koperdraad
Punaises van ijzer of van staal
Nagels en spijkers uit draad van ijzer of staal, in strippen, ook indien op rollen
Nagels en spijkers uit draad van gehard staal, ≥ 0,5 gew.% koolstof
Nagels en spijkers uit draad van ijzer of staal, verzinkt
Nagels en spijkers uit draad van ijzer of staal, niet verzinkt, niet uit gehard staal en niet in strippen
Nagels en spijkers van ijzer of staal, niet uit draad
Draadnagels, spijkers, punaises, krammen e.d., geheel of gedeeltelijk van koper
Draadnagels, spijkers, schroeven, bouten, moeren, van aluminium
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28731510
28731530
28731550
28731570
28731600

Beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal
Gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal
Beklede staven en gevulde draad voor het lassen ..., van onedel metaal
Andere draad, staven, ..., voor het lassen, ..., van onedel metaal
Naainaalden, brei- en haakpennen, voor handwerk, van ijzer of van staal

28741113
28741115
28741117
28741123
28741125
28741127
28741129
28741131
28741133
28741135
28741139
28741153
28741155
28741157
28741173
28741175
28741183
28741185
28741187
28741190
28741210
28741230
28741250
28741270
28741310
28741320
28741340
28741370
28741413
28741415

Schroeven, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal, dikte van de schacht M6 (metrieke draad 6)
Schroeven en bouten voor bestanddelen van spoorbanen, van ijzer of staal
Schroeven en bouten zonder kop, van staal
Schroeven en bouten met kop, met gleuf of kruisgleuf, van roestvrij staal
Andere schroeven en bouten met kop met gleuf of kruisgleuf
Schroeven en bouten met binnenzeskant, van roestvrij staal
Andere schroeven en bouten met binnenzeskant
Schroeven en bouten met zeskantkop van roestvrij staal
Andere schroeven en bouten met zeskantkop, met een trekvastheid van minder dan 800 MPa
Andere schroeven en bouten met zeskantkop, met een trekvastheid van 800 MPa of meer
Andere schroeven en bouten met kop
Kraagschroeven van ijzer of van staal
Houtschroeven (excl. kraagschroeven) van ijzer of van staal
Oogschroeven en schroefhaken, van ijzer of van staal
Zelftappende schroeven van roestvrij staal
Andere zelftappende schroeven van ijzer of van staal
Gedraaide moeren uit massief materiaal, diameter van de opening M6 (metrieke draad 6)
Andere moeren van roestvrij staal
Andere moeren van ijzer of van staal
Artikelen met schroefdraad, neg, van ijzer of van staal
Veerringen en andere verende sluitringen, van ijzer of van staal
Sluitringen neg
Massieve klinknagels en klinkbouten
Splitpennen, ..., en andere artikelen zonder schroefdraad, ijzer of staal
Sluitringen van koper
Andere art. zonder schroefdraad, zoals klinknagels, splitpennen, van koper
Schroeven, bouten en moeren, van koper
Artikelen met schroefdraad, van koper, neg
Paraboolveren en veerbladen daarvoor, van ijzer of van staal, warm gevormd
Andere bladveren en veerbladen daarvoor, van ijzer of van staal, warm gevormd
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28741417
28741431
28741433
28741435
28741437
28741453
28741455
28741460
28741480
28742010
28742023
28742025
28742030
28742050
28742070
28742080
28751110
28751127
28751131
28751135
28751137
28751217
28751223
28751229
28751237
28751243
28751249
28751253
28751255
28751257
28751270
28751280
28752130
28752150
28752170
28752200

Bladveren en veerbladen daarvoor, koud gevormd, van ijzer of van staal
Schroefveren van ijzer of van staal, warm gevormd
Drukveren (excl. voluutveren) van ijzer of van staal, koud gevormd
Trekveren van ijzer of van staal, koud gevormd
Andere schroefveren van staal, koud gevormd
Vlakke spiraalveren van ijzer of van staal
Schotelveren van ijzer of van staal
Veren n.e.g., van ijzer of van staal
Veren van koper
Damkettingen van ijzer of van staal
Andere kettingen met gelaste schakels (excl. damkett.), ijzer/staal, ≤ 16 mm
Andere kettingen met gelaste schakels (excl. damkett.), ijzer/staal, > 16 mm
Sneeuwkettingen van ijzer of van staal
Kettingen neg, van ijzer of van staal
Kettingen en delen daarvan, van koper
Delen van kettingen, neg, van ijzer of van staal
Gootstenen en wasbakken van roestvrij staal
Badkuipen van ijzer of staal
Toiletartikelen en sanitaire art., en delen daarvan, van ijzer/staal, neg
Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van koper
Toiletartikelen, sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van aluminium
Keukengerei en huishoudelijke artikelen van gietijzer
Tafelgerei, van roestvrij staal
Andere huishoudelijke artikelen van roestvrij staal
Andere keuken- en huishoudelijke artikelen van ijzer of staal (excl. gietijzer), geëmailleerd
Tafelgerei van ijzer of van staal, neg
Andere huishoudelijke artikelen, al of niet gelakt
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van koper
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, delen daarvan, aluminium, gegoten
Keukengerei en huishoudelijke artikelen, delen daarvan, aluminium, andere
Met de hand aangedreven mech. toest., ≤ 10 kg, voor voedingsmidd./dranken
IJzerwol, staalwol, sponsen, schuurlappen, ..., voor het schuren, polijsten
Brandkasten
Gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen
Geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen, van onedel metaal
Bergkastjes, kaartenkasten en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal
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28752330
28752350
28752370
28752400
28752530
28752550
28752570
28752600
28752711
28752713
28752719
28752722
28752725
28752727
28752731
28752733
28752735
28752737
28752741
28752743
28752745
28752749
28752752
28752753
28752755
28752758
28752763
28752765
28752766
28752769
28752781
28752782
28752783
28752785
28752787
28753000

Mechanismen voor opbergmappen, losbladige boeken, e.d., van onedel metaal
Hechtnieten in strippen, van onedel metaal
Kantoorbenodigdheden als papierhechters, hoekplaatjes, van onedel metaal
Beeldjes, lijsten, spiegels en andere versieringsvoorw., van onedel metaal
Haken en ogen, van onedel metaal, voor kleding, schoeisel, enz.
Holle en gespleten klinknagels van onedel metaal
Sluitingen, sluitbeugels e.d. artikelen, delen daarvan, van onedel metaal
Scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven
Ankers, dreggen en delen daarvan, van ijzer of van staal
Artikelen van niet-smeedbaar gietijzer, neg
Gegoten artikelen van ijzer of staal, n.e.g.
Gesmede of gestampte artikelen van ijzer of staal, n.e.g.
Werken van ijzer- of staaldraad, neg
Tabaksdozen, sigarettenkokers, poederdozen en dergelijke artikelen
Ladders en trapladders
Paletten en laadborden voor de behandeling van goederen
Haspels voor kabels, slangen, enz.
Niet-mechanische ventilators, dakgoten, andere artikelen voor bouwwerken
Artikelen van plaatstaal voor het filtreren van water bij rioleringen
Andere gesmede werken van ijzer of van staal
Andere gestampte werken van ijzer of van staal
Andere werken van ijzer of van staal
Metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminium
Andere gegoten werken van aluminium
Werken van aluminium n.e.g.
Artikelen van koper, n.e.g.
Werken van lood, n.e.g.
Werken van zink, n.e.g.
Werken van tin, n.e.g.
Artikelen van nikkel, n.e.g.
Hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers, ..., van onedel metaal
Niet-elektrische bellen, gongs, enz., van onedel metaal
Buigzame buizen (slangen), van ijzer of van staal
Buigzame buizen (slangen), van andere onedele metalen
Verkeersborden, straatnaamborden, uithangborden en dergelijke borden, van onedel metaal
Sabels, degens, bajonetten, lansen en dergelijke wapens en delen daarvan
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29111100
29111230
29111250
29111311
29111313
29111315
29111317
29111319
29111320
29111331
29111333
29111335
29111337
29111353
29111355
29111357
29111373
29111375
29112130
29112150
29112200
29112300
29113100
29113200
29113300
29119100
29119200
29121133
29121135
29121150
29121233
29121235
29121237
29121250
29122110

Zuigermotoren met vonkontsteking voor schepen, buitenboordmotoren
Andere zuigermotoren met vonkontsteking voor schepen
Zuigermotoren met vonkontsteking, neg
Zuigermotoren met zelfontsteking voor schepen, nieuw, ≤ 100 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor schepen, nieuw, > 100 kW, ≤ 200 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor schepen, nieuw, > 200 kW, ≤ 500 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor schepen, nieuw, > 500 kW, ≤ 1000 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor schepen, nieuw, > 1000 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor spoorvoertuigen
Zuigermotoren met zelfontsteking voor industrieel gebruik, vermogen ≤ 15 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor industrieel gebruik, 15 kW < vermogen ≤ 30 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor industrieel gebruik, 30 kW < vermogen ≤ 50 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking voor industrieel gebruik, 50 kW < vermogen ≤ 100 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking, nieuw, industrieel gebruik, > 100 kW, ≤ 200 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking, nieuw, industrieel gebruik, > 200 kW, ≤ 300 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking, nieuw, industrieel gebruik, > 300 kW, ≤ 500 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking, nieuw, industrieel gebruik, > 500 kW, ≤ 1000 kW
Zuigermotoren met zelfontsteking, nieuw, industrieel gebruik, > 1000 kW
Stoomturbines n.e.g.
Stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren
Waterturbines en waterraderen
Gasturbines neg
Delen van stoomturbines
Delen van waterturbines en waterraderen, incl. regulators
Delen van gasturbines (excl. turbinestraalmotoren en schroefturbines)
Installatie van motoren en turbines (excl. motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en rijwielen)
Reparatie en onderhoud van motoren en turbines (excl. motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en
rijwielen)
Hydraulische motoren en krachtmachines, rechtlijnig werkend (cil.), hydraulische systemen
Andere hydraulische cilinders, excl. hydraulische systemen
Pneumatische motoren en krachtmachines, rechtlijnig werkend (cilinders)
Hydraulische motoren en krachtmachines, niet rechtlijnig werkend, hydraulische systemen
Hydraulische motoren
Motoren en krachtmachines, neg
Pneumatische motoren en krachtmachines, niet rechtlijnig werkend
Distributiepompen voor motorbr.st./smeermidd., voor benzinestations/garages
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29122130
29122150
29122170
29122190
29122210
29122230
29122250
29122270
29122290
29122310
29122333
29122335
29122353
29122355
29122373
29122375
29122413
29122415
29122417
29122420
29122430
29122451
29122453
29122455
29122460
29122471
29122475
29122480
29123130
29123150
29123170
29123200
29123333
29123335
29123337
29123430

Andere pompen voor vloeistoffen, met meettoestel of ingericht voor meettoestel
Handpompen voor vloeistoffen
Brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor zuigermotoren
Betonpompen
Oscillerende verdringerpompen: hydraulische aggregaten
Doseerpompen
Hydraulische zuiger- en plunjerpompen
Inline-zuigerpompen, dubbelwerkend
Andere oscillerende verdringerpompen
Roterende verdringerpompen: hydraulische aggregaten
Hydraulische tandwielpompen
Andere tandwielpompen
Hydraulische schottenpompen
Andere schottenpompen
Schroefspindelpompen
Andere roterende verdringerpompen
Eentraps-centrifugaaldompelpompen voor drainage en afvalwater
Meertraps-centrifugaaldompelpompen
Lekvrije waaierpompen voor verwarmingsinstallaties en warmwatervoorziening
Centrifugaalpompen met uitlaat ≤ 15 mm
Kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen
Eentraps radiale pompen met eenzijdige instroming, monobloc
Eentraps radiale pompen met eenzijdige instroming, andere
Eentraps radiale pompen met meerzijdige instroming
Meertraps radiale pompen
Eentraps-schroefcentrifugaalpompen of -axiaalpompen
Meertraps-schroefcentrifugaalpompen of -axiaalpompen
Andere pompen voor vloeistoffen; elevatoren voor vloeistoffen
Vacuümpompen n.e.g.
Draaizuiger-, schotten-, moleculaire en rootspompen
Diffusie-, cryo- en adsorptiepompen
Hand- en voetpompen, voor lucht
Compressoren voor koelinstallaties, vermogen ≤ 0,4 kW
Compressoren voor koelinstallaties, vermogen > 0,4 kW, (half)hermetisch
Compressoren voor koelinstallaties, vermogen > 0,4 kW, andere
Luchtcompressoren op verrijdbaar onderstel, ..., capaciteit ≤ 2 m³/min
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29123450
29123530
29123550
29123630
29123650
29123670
29123690
29123730
29123753
29123755
29123800
29124130
29124150
29124170
29124200
29124300
29129100
29129200
29131134
29131135

Luchtcompressoren op verrijdbaar onderstel, ..., capaciteit > 2 m³/min
Turbocompressoren, eentraps
Turbocompressoren, meertraps
Zuigerverdringercompressoren, ≤ 15 bar, capaciteit ≤ 60 m³/uur
Zuigerverdringercompressoren, ≤ 15 bar, capaciteit > 60 m³/uur
Zuigerverdringercompressoren, > 15 bar, capaciteit ≤ 120 m³/uur
Zuigerverdringercompressoren, > 15 bar, capaciteit > 120 m³/uur
Roterende verdringercompressoren, met één as
Schroefcompressoren, met meer assen
Andere roterende verdringercompressoren, met meer assen
Andere compressoren van GS 8414
Delen van motoren en krachtmachines, excl. hydraulische motoren/krachtmachines, en straalmotoren
Delen van hydraulische motoren en krachtmachines
Delen van straalmotoren, andere dan turbinestraalmotoren
Delen van pompen en elevatoren voor vloeistoffen
Delen van pompen, compressoren, ventilatoren, afzuigkappen
Installatie van pompen en compressoren
Reparatie en onderhoud van pompen en compressoren
Reduceerventielen, gecombineerd met filters of smeerinrichtingen
Reduceerventielen van gietijzer of van staal, niet gecombineerd met filters of smeerapparaten

29131139
29131153
29131155

Reduceerventielen, andere dan van gietijzer of van staal, niet gecombineerd met filters of smeerapparaten
Kleppen voor oleohydraulische overbrenging
Kleppen voor pneumatische overbrenging
Terugslagkleppen voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke
bergingsmiddelen
Overloopkleppen en veiligheidskleppen voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor
dergelijke bergingsmiddelen (incl. ventielen voor luchtbanden)
Mengkranen
Andere sanitaire kranen
Thermostatisch werkende kranen voor radiatoren van centrale verwarming
Andere kranen voor radiatoren van centrale verwarming
Temperatuurregelaars
Andere regelafsluiters
Schuifafsluiters van gietijzer
Schuifafsluiters van staal

29131172
29131176
29131233
29131235
29131253
29131255
29131313
29131315
29131333
29131335
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29131337
29131353
29131355
29131357
29131373
29131375
29131377
29131380
29132000
29139200
29141030
29141053
29141055
29141057
29141070
29141090
29142130
29142153
29142155
29142230
29142253
29142255
29142330
29142350
29142432
29142433
29142434
29142440
29142450
29142473
29142475
29142500
29142630
29143130
29143150
29143200

Andere schuifafsluiters
Klepafsluiters van gietijzer
Klepafsluiters van staal
Andere klepafsluiters
Kogelafsluiters en plugkranen
Vlinderkleppen
Membraanafsluiters
Andere, dergelijke artikelen
Delen van kranen e.d. artikelen van GS 8481
Reparatie en onderhoud van kranen en dergelijke artikelen
Kogellagers
Kegellagers
Tonlagers
Cilinderlagers
Naaldlagers
Lagers, incl. gecombineerde lagers, neg
Rolkettingen van ijzer of staal, voor rijwielen of motorrijwielen
Andere rolkettingen van ijzer of staal
Scharnierende kettingen (excl. rolkettingen), van ijzer of staal
Krukken en krukassen
Cardanassen
Andere assen
Kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers
Kussenblokken zonder lagers; lagerschalen
Getande overbrengingen voor stationaire installaties, cilindrische tandwielen
Getande overbrengingen ..., konische en konisch/cilindrische tandwielen
Getande overbrengingen ..., tandwielen met wormdraad
Andere overbrengingsmechanismen
Tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het aanpassen van snelheid
Kogel of kogelomloop-lagerassen
Andere overbrengingselementen
Vliegwielen en riemschijven (incl. takelblokken)
Koppelingen en koppelingsorganen (incl. beweeglijke koppelingen)
Kogels, rollen, naalden en dergelijke
Delen van lagers, neg
Delen van scharnierende kettingen van ijzer of staal
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29143330
29143350
29211130
29211150
29211170
29211230
29211250
29211290
29211330
29211351
29211353
29211355
29211357
29211430
29211450
29211470
29219100
29219200
29221130
29221150
29221170
29221253
29221255
29221270
29221330
29221350
29221370
29221420
29221433
29221435
29221443
29221445
29221450
29221460
29221470
29221513

Delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten
Andere delen (al dan niet van gietijzer of van gegoten staal)
Branders voor vloeibare brandstof
Branders voor vaste brandstof of gas (incl. die voor diverse brandstoffen)
Automatische stookinrichtingen, ... en dergelijke inrichtingen
Roost-, giet-, smelt- en andere ovens voor ertsen of metalen, niet elektr.
Ovens voor verbranding van afval, niet elektrisch
Andere industriële ovens en ovens voor laboratoria, niet elektrisch
Bakkersovens, elektrisch
Weerstandovens voor industrieel of laboratoriumgebruik (excl. bakkersovens)
Ovens voor industrieel of laboratoriumgebruik, met inductieve verwarming
Ovens voor industrieel of laboratoriumgebruik, andere toestellen
Infraroodovens
Delen van branders, automatische stookinrichtingen, ...
Delen van industriële ovens en ovens voor laboratoria, niet elektrisch
Delen van ovens van post 85.14
Installatie van ovens en branders
Reparatie en onderhoud van ovens en branders
Takels met elektromotor
Met de hand bediende kettingtakels
Takels neg
Andere lieren en kaapstanders, met elektromotor
Andere lieren en kaapstanders, met motor met zelf- of vonkontsteking
Andere lieren en kaapstanders, n.e.g.
Stationaire hefbruggen voor garagewerkplaatsen
Andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend
Andere dommekrachten en vijzels, n.e.g.
Loopkranen
Verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens
Laadbruggen, bokkranen, hefportalen, n.e.g.
Torenkranen
Portaalkranen
Machines en toestellen, om te hijsen, ..., n.e.g., met eigen beweegkracht
Machines en toestellen, om te hijsen, ..., n.e.g., voor montage op een wegvoertuig
Machines en toestellen, om te hijsen, ..., n.e.g.
Transportwagens met eigen beweegkracht, met elektromotor, hefvermogen ≥ 1 m
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29221515
29221533
29221535
29221550
29221573
29221575
29221630
29221650
29221670
29221710
29221733
29221735
29221750
29221770
29221793
29221795
29221820
29221830
29221850
29221890
29221930
29221950
29221970
29222000
29229100
29229200
29231130
29231150

29231220
29231240

Transportwagens met eigen beweegkracht, met elektromotor, andere
Transportwagens met eigen beweegkracht, niet-elektrisch, hefvermogen ≥ 1 m
Transportwagens met eigen beweegkracht, niet-elektrisch, andere
Transportwagens met hef- of hanteerinrichting, neg
Elektrische transportwagens en trekkers, zonder hefsysteem
Niet-elektrische transportwagens en trekkers, zonder hefsysteem
Personen- en goederenliften (incl. bakkenliften), elektrisch
Personen- en goederenliften (incl. bakkenliften), andere
Roltrappen en rolpaden
Pneumatische transportinrichtingen voor de landbouw
Pneumatische transportinrichtingen voor stortgoederen
Pneumatische transportinrichtingen, andere
Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, met bakken, neg
Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, met banden, neg
Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, rollenbanen/castors
Continu werkende transportinrichtingen voor goederen, andere
Kabelbanen, stoelliften ...; trekmechanismen voor kabelsporen
Laadtoestellen, rollenbanen e.d. voor walserijen (excl. laadtoestellen voor hoogovens en manipulatoren voor
smeedinrichtingen)
Laadtoestellen voor de landbouw
Hef-, hijs-, laad- en losmachines en toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van
goederen, n.e.g.
Delen van machines van GS 8425, 8427 en 8428 (excl. liften/roltrappen)
Delen van liften en roltrappen
Delen van transportwagens en trekkers van GS 8709
Emmers, bakken, grijpemmers, ..., voor machines van GS 84[.26+.29+.30]
Installatie van hef-, hijs- en transportwerktuigen (excl. liften en roltrappen)
Reparatie en onderhoud van hef-, hijs- en transportwerktuigen
Warmtewisselaars
Apparaten/inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of andere gassen
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, van de soort die aan muren of
ramen wordt bevestigd en die uit een enkele eenheid bestaat of van het type "split-systeem" (systemen met
afzonderlijke elementen)
Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, van de soort gebruikt voor
motorvoertuigen
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29231245
29231270
29231333
29231335
29231340
29231350
29231380
29231390
29231410
29231420
29231440
29231470
29232030
29232050
29232070
29233010
29233030
29233050
29233070

29233080
29239100
29239200
29241130
29241150
29241230
29241250
29241270
29241330
29241350
29242130

Machines/apparaten voor regeling van het klimaat in besloten ruimten, met een koeltechnische inrichting (excl.
die voor motorvoertuigen, bestaande uit een enkele eenheid of van het type "split-systeem" (systemen met
afzonderlijke elementen)
Machines voor airconditioning, zonder koeltechnische inrichting
Koelvitrines en koeltoonbanken voor diepvriesproducten
Andere koelvitrines en koeltoonbanken
Andere vriesmeubelen dan die van GS 8418.30 en 8418.40
Andere koelmeubelen
Warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij GS-post 8415
Andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, met vloeistof werkend
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen, katalytisch werkend
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen
Axiale ventilatoren
Centrifugale ventilatoren
Andere ventilatoren
Delen van machines voor airconditioning
Meubels voor koeltechnische inrichtingen
Verdampers en condensors, excl. die voor apparaten voor huish. gebruik
Delen van koelmeubelen, delen van warmtepompen, andere
Delen van toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, voor de behandeling van stoffen
volgens werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, en van niet-elektrische geisers en andere
heetwatertoestellen, n.e.g.
Installatie van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik
Generatoren voor watergas of luchtgas; acetyleenontwikkelaars, enz.
Distilleertoestellen en rectificeertoestellen
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van water
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van dranken (excl. water)
Toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, neg
Smeerolie- en brandstoffilters voor motoren met vonk- of zelfontsteking
Luchtfilters voor zuigermotoren met vonk- of zelfontsteking
Machines ... voor het reinigen of drogen van flessen/andere bergingsmidd.
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29242150
29242170
29242233
29242235
29242253
29242255

Machines voor het vullen ... van flessen .../het persen van koolzuur in drank
Verpakkingsmachines n.e.g.
Huishoudweegschalen
Personenweegschalen (incl. babyweegschalen)
Toestellen voor het continu-wegen van goederen op transportbanden
Toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden (vullen van zakken)

29242310

Gewichtssorteertoestellen en automatische controleweegtoestellen, met een weegvermogen van ≤ 5.000 kg
Toestellen en inrichtingen voor wegen en etiketteren van goederen, weegbruggen en andere weegtoestellen
en weeginrichtingen (m.u.v. personenweegtoestellen, huishoudweegschalen; toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden; toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden,
weegtoestellen voor het vullen van bergingsmiddelen, weegschalen voor toonbankgebruik en
precisiebalancen)
Weegschalen voor toonbankgebruik, met een weegvermogen ≤ 30 kg
Blusapparaten
Spuitpistolen en dergelijke toestellen
Zand- en stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
Andere mechanische toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven
Metalloplastische pakkingen; mechanische afdichtingen
Centrifuges voor laboratoria
Centrifuges voor andere doeleinden
Kalanders voor textiel
Andere kalanders en walsmachines
Verkoopautomaten met een inrichting voor het verwarmen of het koelen
Andere verkoopautomaten
Koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, ...
Apparaten/inrichtingen voor het onder vacuüm opdampen van metalen
Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, voor de behandeling van stoffen, volgens
werkwijzen waarbij temperatuurverandering nodig is, n.e.g.
Delen van de generatoren van post 8405.10
Delen van centrifuges en centrifugaaldrogers
Delen van toestellen voor het filtreren ... van vloeistoffen of gassen
Cilinders voor kalanders en walsmachines
Delen van kalanders en walsmachines, n.e.g.
Gewichten voor alle soorten weegtoestellen, delen van weegtoestellen
Delen van toestellen van post 84.24

29242340
29242350
29242410
29242430
29242450
29242490
29242510
29243130
29243170
29243230
29243250
29243330
29243350
29244030
29244050
29244090
29245100
29245220
29245250
29245313
29245315
29245320
29245340
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29245350
29245400
29246000
29247010
29247020
29249100
29249200
29311000
29312130
29312150
29312200
29312330
29312350
29312370
29312400
29319000
29321130
29321150
29321170
29321210
29321230
29321250
29321270
29321333
29321335
29321350
29321430
29321450
29321500
29322010

Delen van machines van post 84.76
Andere delen
Machines voor het afwassen van vaatwerk, voor industrieel gebruik
Delen van machines voor het afwassen van vaatwerk
Delen van verpakkingsmachines
Installatie van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
Reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g.
Motoculteurs
Tractors (excl. tractors van GS 8709), ≤ 18 kW, nieuw
Tractors (excl. tractors van GS 8709), > 18 kW, ≤ 37 kW, nieuw
Tractors (excl. tractors van GS 8709), > 37 kW, ≤ 59 kW, nieuw
Tractors (excl. tractors van GS 8709), > 59 kW, ≤ 75 kW, nieuw
Tractors (excl. tractors van GS 8709), > 75 kW, ≤ 90 kW, nieuw
Tractors (excl. tractors van GS 8709), > 90 kW, nieuw
Tractors (excl. tractors van GS 8709), n.e.g., nieuw
Reparatie en onderhoud van landbouwtractoren
Schaarploegen
Andere ploegen
Schijfeggen
Cultivators
Tandeggen
Motorhakmachines
Andere eggen en cultivators
Precisiezaaimachines met centrale aandrijving
Andere zaaimachines
Plant- en pootmachines
Machines voor het strooien of verspreiden van minerale of chemisch meststoffen
Machines voor het strooien of verspreiden van andere meststoffen
Machines voor land-, tuin-, of bosbouw, neg; rollers voor gras-/sportvelden
Gazonmaaimachines met elektromotor met een in horizontaal vlak draaiende snijrichting

29322033

Gazonmaaimachines, met een in horizontaal vlak draaiende snijrichting, met eigen beweegkracht en zitplaats
Gazonmaaimachines, met motor, met een in horizontaal vlak draaiende snijrichting, met eigen beweegkracht,
zonder zitplaats
Andere gazonmaaimachines, met motor met een in horizontaal vlak draaiende snijrichting
Andere gazonmaaimachines, eigen beweegkracht, met zitplaats, vonkontsteking

29322035
29322037
29322053
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29322055
29322057
29322070
29323130
29323153
29323155
29323170
29323230
29323250
29323330
29323350
29323410
29323420
29323430
29323450
29323460
29323473
29323475
29323477
29323490
29324010
29324034
29324050
29324070
29325040
29326100
29326200
29326336
29326353
29326355
29326400
29326530
29326540
29326550

Andere gazonmaaimachines, met eigen beweegkracht, zonder zitplaats
Andere gazonmaaimachines, andere dan met eigen beweegkracht
Andere gazonmaaimachines, zonder motor
Maaimachines met motor en niet-gemonteerde of niet-getrokken maaimachines
Maaimachines met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting, om te monteren op of te worden
getrokken door een tractor
Andere maaimachines, om te monteren op of te worden getrokken door een tractor
Andere maaimachines zonder motor, niet gemonteerd of getrokken
Harkkeerders, zijaanvoerharken en zwadkeerders
Andere machines en toestellen voor het hooien
Opraappersen
Andere stro- en veevoederpersen
Maaidorsers
Dorsmachines voor landbouwproducten, n.e.g.
Aardappeloogstmachines
Bietenkoppers en bietenoogstmachines
Andere machines voor het oogsten van wortels en knollen
Veldhakselaars om te worden getrokken door een tractor
Veldhakselaars met eigen aandrijving
Machines en toestellen voor de druivenoogst
Oogstmachines: machines voor het oogsten, plukken en ontvliezen van maïs en andere oogstmachines
Watersproeitoestellen voor de land- of tuinbouw
Draagbare toestellen, met of zonder motor, voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of
poeder voor de land- of tuinbouw (excl. gieters)
Toestellen voor het spuiten, ..., voor landbouwtractoren
Andere toestellen voor het spuiten, ..., voor de land- of tuinbouw
Aanhangwagens voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend
Machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
Melkmachines
Machines voor het bereiden van veevoeder
Broedmachines en kunstmoeders voor de pluimveeteelt
Machines en toestellen voor de pluimveeteelt, n.e.g.
Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgr.
Machines voor de bosbouw
Automatische drinkbakken
Andere machines en toestellen van GN 8436
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29327020
29327050
29327060
29327070
29329100
29329200
29411103
29411105
29411107
29411109
29411113
29411115
29411117
29411123
29411125
29411127
29411133
29411135
29411151
29411153
29411155
29411157
29411180
29411190
29411240
29411250
29421110
29421130
29421153
29421155
29421170
29421220
29421240
29421250
29421270

Delen van land-, tuin- of bosbouwmachines voor de grondvoorbereiding of bebouwing met gewassen
Delen van machines, toestellen en werktuigen van post 84.33
Delen van machines en toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines
Delen van machines van post 84.36, n.e.g.
Installatie van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
Roterend pneumatisch handgereedschap
Pneumatisch handgereedschap, excl. roterend
Kettingzagen met niet-elektrische motor
Handgereedschap, hydraulisch of met niet-elektrische motor, n.e.g.
Handboormachines, werkend zonder externe energiebron
Elektropneumatische handboormachines
Andere handboormachines met ingebouwde elektromotor
Kettingzagen met ingebouwde elektromotor
Cirkelzagen met ingebouwde elektromotor
Andere zagen met ingebouwde elektromotor (b.v. figuurzagen)
Elektromechanisch handgereedschap voor het bewerken van textielstoffen
Ander elektromechanisch handgereedschap, werkend zonder externe energiebron
Haakse slijp- en schuurmachines
Bandschuurmachines
Andere slijp- en schuurmachines (b.v. vlakschuurmachines)
Handschaafmachines
Heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders met ingebouwde elektromotor
Ander elektromechanisch handgereedschap
Delen van kettingzagen en van ander handgereedschap met een ingebouwde motor (excl. die van
pneumatisch gereedschap)
Delen van pneumatisch handgereedschap
Gereedschapswerktuigen, werkend met laser-/andere licht- of fotonenstralen
Gereedschapswerktuigen, werkend met ultrasone trillingen
Gereedschapswerktuigen werkend m.b.v. elektro-erosie, met numerieke besturing
Gereedschapswerktuigen werkend m.b.v. elektro-erosie, zonder numerieke besturing
Gereedschapswerktuigen werkend met elektrochemische procédés, plasmastralen, ...
Bewerkingscentra, horizontaal voor de bewerking van metalen
Andere bewerkingscentra voor de bewerking van metalen
Enkel-stationsbewerkingsmachines voor de bewerking van metalen
Meervoudige transferbewerkingsmachines voor de bewerking van metalen
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29422123
29422127
29422129
29422143
29422147

Horizontale bewerkingscentra voor draaiwerk voor de bewerking van metalen
Horizontale draaiautomaten, met numerieke besturing
Andere horizontale draaibanken met numerieke besturing
Horizontale center- of paralleldraaibanken (excl. met numerieke besturing)
Andere horizontale draaiautomaten (excl. met numerieke besturing)

29422149
29422163
29422169
29422190
29422213
29422217
29422223
29422225
29422233
29422235
29422240
29422260
29422277

Andere horizontale draaibanken voor het verspanend bewerken van metaal (excl. met numerieke besturing)
Verticale bewerkingscentra voor draaiwerk voor de bewerking van metalen
Andere verticale draaibanken met numerieke besturing
Andere draaibanken voor het verspanend bewerken van metaal, n.e.g. (excl. met numerieke besturing)
Boormachines voor metalen, met numerieke besturing, n.e.g.
Kniefreesmachines voor metalen, met numerieke besturing
Machines voor het frezen van gereedschappen, met numerieke besturing
Andere freesmachines voor frezen van metalen (geen gereedschappen), met numerieke besturing
Bewerkingseenh. op slede voor het boren, ..., waarbij met. wordt weggenomen
Boormachines voor metalen, n.e.g.
Ruimmachines en ruimfreesmachines met numerieke besturing (excl. boormachines)
Ruimmachines en ruimfreesmachines zonder numerieke besturing (excl. boormachines)
Kniefreesmachines voor metalen (excl. met numerieke besturing)
Freesmachines voor metaalbewerking, zonder numerieke besturing (excl. boormachines en
kniefreesmachines)
Machines voor het draadsnijden of -tappen in metaal, door met. weg te nemen
Vlakslijpmachines, op 0,01 mm nauwkeurig, met numerieke besturing
Rondslijpmachines, op 0,01 mm nauwkeurig, met numerieke besturing
Andere slijpmachines, op 0,01 mm nauwkeurig, met numerieke besturing
Vlakslijpmachines, op 0,01 mm nauwkeurig, neg
Rondslijpmachines, op 0,01 mm nauwkeurig, n.e.g.
Andere slijpmachines, op 0,01 mm nauwkeurig, neg
Machines voor het slijpen van gereedschap, met numerieke besturing
Machines voor het slijpen van gereedschap, neg
Hoon- en lapmachines, voor metaalbewerking
Machines voor het afbramen, polijsten, enz., van metaal, neg
Trekfreesbanken voor bewerken van metaal, gesinterde metaalcarb. of cermets
Machines voor het frezen, steken, ..., van tandwielen, met num. besturing
Machines voor het frezen, steken, ..., van tandwielen, excl. num. besturing
Zaagmachines en afsteekbanken, voor het bewerken van metaal, enz.

29422287
29422300
29423113
29423115
29423117
29423123
29423125
29423127
29423131
29423133
29423135
29423137
29423157
29423173
29423175
29423183

Page 99

Descriptions_FR___SV

29423190
29423233
29423235
29423250
29423270
29423333
29423335
29423350
29423370
29423410
29423420
29423430
29423440
29423470
29423480
29423510
29423530
29423550
29423570
29424030
29424050
29429100
29429200
29431130
29431150
29431170
29431210
29431220
29431233
29431235
29431237
29431250
29431263
29431265
29431267

Schaafbanken, sterke-armschaafbanken, steekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken
van metaal of van cermets, n.e.g.
Machines voor het buigen, vouwen, ..., met num. best., voor vlakke prod.
Machines voor het buigen, vouwen, ..., met numerieke besturing, andere
Machines (en persen) voor het afknippen, met numerieke besturing
Machines (en persen) voor het inkepen of ponsen, met numerieke besturing
Mach. voor het buigen, vouwen, ..., van vlakke prod., excl. met num. best.
Andere machines voor het buigen, vouwen, ...
Machines (en persen) voor het afknippen, neg
Machines (en persen) voor het inkepen of ponsen, neg
Machines voor het smeden, stampen of hameren, met numerieke besturing
Machines voor het smeden, stampen of hameren, andere
Persen voor het in vorm sinteren van met.poeders of persen van metaalafval
Andere hydraulische persen met numerieke besturing
Andere persen voor de metaalbewerking, met numerieke besturing
Andere persen voor het bewerken van metaal, niet met numerieke besturing
Trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke
Schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines
Machines voor het niet-verspanend bewerken van draad
Gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bew. van metaal, ..., neg
Delen en toebehoren voor machines van de posten 8456 t/m 8461
Delen en toebehoren voor machines van post 84.62 of 84.63
Installatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal
Onderhoud en reparatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal
Zaagmachines voor steen, keramische producten, beton, enz.
Slijp- en polijstmachines voor steen, keramische producten, beton, enz.
Andere gereedschapswerktuigen voor steen, keramische producten, beton, enz.
Mach. voor div. houtbew. zonder wiss. gereedschap, toevoer werkstuk manueel
Mach. voor div. houtbew. zonder wiss. gereedschap, toevoer werkstuk autom.
Zaagmachines voor lintzagen, voor hout, kurk, been, geharde rubber, enz.
Zaagmachines voor cirkelzagen, voor hout, kurk, been, geharde rubber, enz.
Zaagmachines, niet voor lint- en cirkelzagen, voor hout, kurk, been, geharde rubber, enz.
Schaaf-, frees- en profileermachines voor hout, kurk, been, enz.
Schuur-, slijp- en polijstmachines voor hout, kurk, been, enz.
Machines voor het buigen of ineenzetten, voor hout, kurk, been, enz.
Boor- en uitsteekmachines voor hout, kurk, been, enz.
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29431270
29431283
29431285
29431287
29432013
29432015
29432017
29432023
29432025
29432030
29432043
29432045
29432050
29432063
29432065
29432070
29432083
29432085
29433133
29433135
29433150
29433170
29433230
29433250
29433270
29433300
29433430
29433450
29433530
29433550
29439100
29439200
29511133

Splijt-, afsnij- en schilmachines voor hout, kurk, been, enz.
Draaibanken voor hout, kurk, been, enz.
Gereedschapswerktuigen voor hout, kurk, been, enz., neg
Machines voor de behandeling van hout en kurk, met eigen functies
Handbranders voor het solderen of lassen
Machines en toestellen voor het solderen, het lassen of het oppervlakteharden, werkend met gas (m.u.v.
handbranders)
¤
Machines en toestellen voor het solderen of lassen, neg
Soldeerbouten en soldeerpistolen
Machines, apparaten en toestellen voor het solderen, neg
(Half)automatische machines ... voor het weerstandlassen van metalen
Machines, apparaten en toestellen voor het stomplassen van metalen
Andere niet-automatische machines voor het weerstandlassen van metalen
(Half)automatische machines voor het lassen van metalen met lichtboog of plasmastraal
Andere machines voor het met de hand lassen, met beklede elektroden
Andere machines voor het booglassen in een beschermend gas
Machines, apparaten en toestellen voor het lassen/ verspuiten van metaal, n.e.g.
Machines, ..., van post 85.15, neg, voor kunststoffen
Machines, ..., van post 85.15, neg, voor ander materiaal (geen metalen)
Spandoorns, spantangen en hulzen
Gereedschapshouders voor draaibanken
Andere gereedschapshouders
Zelfopenende draadsnijkoppen
Werkstukgebonden houders en toebehoren daarvoor
Werkstukhouders voor draaibanken
Andere werkstukhouders
Verdeelkoppen en andere spec. toest. voor montage op gereedschapswerktuigen
Delen en toebehoren voor machines van GN 8464
Delen en toebehoren voor machines van post 8465
Delen van machines en toestellen van post 84.68
Delen van machines, apparaten en toestellen van post 85.15
Installatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, kurk, steen, geharde rubber en dergelijke
harde stoffen
Onderhoud en reparatie van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van hout, kurk, steen, geharde
rubber en dergelijke harde stoffen
Convertors en andere gietmachines voor ijzer- en staalfabrieken/gieterijen
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29511135
29511137
29511153
29511155
29511157
29511230
29511250
29511270
29519100
29519200
29521100
29521233
29521235
29521253
29521255
29522130
29522150
29522200
29522300
29522400
29522530
29522550
29522600
29522730
29522750
29522800
29523010
29523030
29523050
29523070
29523090
29524030
29524050
29524070
29524080
29525000

Gietvormen voor ingots en gietpannen voor ijzer- en staalfabrieken/gieterijen
Persgiet- en spuitgietmachines
Walsstoelen voor buizen
Walsstoelen voor het warm walsen of het warm én koud walsen van metalen
Walsstoelen voor het koud walsen van metalen
Delen van machines van post 84.54
Walsrollen
Delen van walsstoelen voor metalen (excl. walsrollen)
Installatie van machines voor de metallurgie
Reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie
Continu-werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik
Gesteentesnijders, kolenploegen en tunnelboormach., met eigen beweegkracht
Gesteentesnijders, kolenploegen en tunnelboormach. (excl. eigen beweegkr.)
Andere machines voor het boren met eigen beweegkracht
Andere machines voor het boren (excl. eigen beweegkracht)
Bulldozers en angledozers met eigen beweegkracht op rupsbanden
Bulldozers en angledozers met eigen beweegkracht (excl. op rupsbanden)
Egaliseermachines met eigen beweegkracht
Schrapers met eigen beweegkracht
Wegwalsen en andere bodemverdichtingsmachines met eigen beweegkracht
Laadtoestellen voor ondergronds gebruik
Andere laadschoppen met voorschop met eigen beweegkracht
Mechanische schoppen, ..., waarvan de bovenbouw 360° kan draaien
Mechanische schoppen, excavateurs, ..., met eigen beweegkracht, n.e.g.
Machines voor het afgraven, egaliseren, ..., met eigen beweegkracht, neg
Bladen voor bulldozers of angledozers
Heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
Sneeuwruimers
Machines en toestellen voor het aanstampen, zonder eigen beweegkracht
Schrapers en andere machines voor het afgraven, ..., zonder eigen beweegkracht
Machines voor het uitvoeren van bouwwerken, met een eigen functie, n.e.g.
Machines voor het sorteren, ziften,..., kneden, van aarde, steen, ...
Betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel
Machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen
Andere machines voor aarde, steen, ertsen, enz., n.e.g.
Tractors met rupsbanden
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29526130
29526150
29526200
29529100
29529200
29531100
29531200
29531300
29531400
29531533
29531535
29531550
29531573
29531575
29531613
29531615
29531620
29531630
29531640
29531650
29531660
29531670
29531680
29531700
29532130
29532150
29532230
29532250
29532300
29539100
29539200
29541110
29541130
29541150
29541170

Delen van machines voor het boren van post 8430.41 of 8430.49
Delen van machines en toestellen van 84.26, 84.29 en 84.30, neg
Delen van machines en toestellen van post 8474
Installatie van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
Reparatie en onderhoud van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
Melkontromers
Machines en toestellen voor zuivelbedrijven
Machines voor de meelindustrie of de behandeling van graan, ..., neg
Persen, molens en dergelijke machines voor het bereiden van wijn, appeldrank, vruchtensap of dergelijke
dranken
Tunnelovens voor de bakkerij
Niet-elektrische bakkersovens, n.e.g.
Droogtoestellen voor landbouwproducten
Apparaten voor het bereiden van warme dranken, niet voor huishoudelijk gebruik
Andere apparaten voor het koken, ..., niet voor huishoudelijk gebruik
Machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen, n.e.g.
Machines en toestellen voor het vervaardigen van deegwaren
Machines voor het vervaardigen van suikergoed, cacao en chocolade
Machines en toestellen voor suikerfabrieken
Machines en toestellen voor brouwerijen
Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees
Machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten
Machines voor de bereiding/vervaardiging van voedingsmiddelen/dranken, neg
Machines voor het extraheren/bereiden van dierlijke/plantaardige olie/vet
Machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van tabak, neg
Delen van melkmachines en van machines en toestellen voor zuivelbedrijven
Delen van persen en machines van post 84.35
Delen van machines van post 8437
Delen van machines van post 8438
Delen van machines en toestellen van post 84.78
Installatie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Machines voor het spinnen, ..., snijden van synth./kunstm. textielstoffen
Kaardmachines
Kam- en voorspinmachines
Machines voor het bereiden van spinvezels, n.e.g.
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29541230
29541250
29541270
29541290
29541330
29541350
29541430
29541450
29541470
29541530
29541550
29542110
29542130
29542150
29542170
29542183
29542185
29542230
29542250
29542270
29542330
29542350
29543030
29543050
29543070
29544110
29544130
29544150
29544170
29544210
29544220
29544230
29544250
29544270
29544280
29545000

Machines voor het spinnen
Machines voor het doubleren of twijnen
Machines voor het spoelen, opwinden of afhaspelen van textielstoffen
Machines voor voorbereiden van textielgarens voor verwerkt op machines van GS 8446 en 8447
Weefgetouwen, indien weefselbreedte ≤ 30 cm, of > 30 cm dan met schietspoel
Weefgetouwen voor weefsels met een breedte > 30 cm, andere dan met schietspoel
Rondbreimachines
Vlakbreimachines, naaibreimachines ('stitch-bonding'-machines) en kettingtricotbreimachines
Guipeermachines, machines voor de vervaardiging van tule, kant, enz.
Dobby's en jacquardmechanismen, kaartherhalers, enz.
Andere hulpmachines en -toestellen voor machines van post 84.44 - 84.47
Machines voor de vervaardiging/afwerking van vilt en gebonden textielvlies
Strijkmachines en strijkpersen (incl. fixeerpersen)
Machines voor het wassen, bleken of verven, n.e.g.
Machines voor het op- of afrollen, vouwen, snijden of kartelen van weefsels
Machines voor het opbrengen van deklagen (vervaardiging van vloerbedekking)
Machines voor het appreteren, afwerken, bestrijken ... van garens, enz.
Wasmachines voor wasgoed, capaciteit > 10 kg droog wasgoed
Machines voor het droog reinigen
Droogmachines, capaciteit > 10 kg droog wasgoed
Automatische industriële naaimachines
Industriële naaimachines (excl. automatische eenheden)
Machines en toestellen voor het bereiden/bewerken van huiden/vellen/leder
Machines en toestellen voor het vervaardigen/herstellen van schoeisel
Machines en toestellen voor het vervaardigen/herstellen van andere lederwaren
Delen en hulpstukken voor machines van GS 8444 - 8445 en van hulpmachines
Spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)
Delen en hulpstukken voor weefgetouwen en van hulpmachines en -toestellen
Delen en hulpstukken voor machines van post 84.47 en van hulpmachines
Delen van machines van post 84.50
Delen van machines en toestellen van post 8451
Naalden voor naaimachines
Meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan
Delen van naaimachines, n.e.g.
Delen van machines van post 84.53
Naaimachines voor huishoudelijk gebruik
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29549100
29549200
29551113
29551115
29551117
29551133
29551135
29551137
29551143
29551145
29551150
29551160
29551170
29551180
29551230

Installatie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Machines voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelst.
Machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of karton
Machines en toestellen voor het afwerken van papier of karton
Omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine
Overlangs- en overdwarssnijmachines
Snelsnijmachines met één mes
Driesnijders voor papier of karton
Andere snijmachines voor papier of karton, excl. driesnijders
Machines voor de vervaardiging van zakken/enveloppen van papier/karton
Machines voor de vervaardiging van dozen/kokers, enz., van papier/karton
Machines voor het vormen van artikelen uit papierstof/papier/karton
Machines voor de bewerking van papierstof/papier/karton, neg
Delen van machines voor het vervaardigen van pulp ...

29551250
29551270
29559100
29559200
29561110
29561130
29561150
29561170
29561190
29561230
29561250
29561330

Delen van machines en toestellen van GS 8439, n.e.g., voor het vervaardigen/ afwerken van papier of karton
Delen van machines voor de bewerking van papierstof, papier of karton (incl. snijmach.), neg
Installatie van machines voor de productie van papier of karton
Reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier of karton
Vouwmachines
Vergaarmachines
Naai-, stik- en hechtmachines
Kleefbindmachines
Andere machines voor het innaaien/inbinden van boeken
Fotografische zetmachines
Machines, toestellen en uitrustingsstukken voor het letterzetten, n.e.g.
Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met rollen
Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met vellen van meer dan 22 x 36 cm doch niet meer dan 52 x
74 cm
Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met vellen van meer dan 52 x 74 cm doch niet meer dan 74 x
107 cm
Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met vellen van meer dan 74 x 107 cm
Machines voor de hoogdruk (excl. die voor flexografie), gevoed met rollen
Machines en toestellen voor de flexografie
Machines en toestellen voor de diepdruk

29561353
29561355
29561357
29561410
29561430
29561450
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29561490

29561499
29561530
29561550
29561590
29562100
29562230
29562250
29562310
29562330
29562340
29562350
29562360
29562373
29562375
29562382
29562384
29562391
29562393
29562395
29562397
29562413
29562415
29562420

Machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk) en andere machines en toestellen die gebruikt worden
om te drukken (excl. machines en toestellen voor de offsetdruk, voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met
rollen, voor de flexografie, voor de diepdruk)
Afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen (excl. machines en toestellen die gebruikt worden om te
drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken, machines en
toestellen, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een
netwerk, en machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten)
Delen van machines voor het innaaien/inbinden van boeken
Delen van machines, toestellen en uitrustingsstukken van post 84.42
Delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken, bedoeld bij GS-post
8443.1
Centrifuges voor wasgoed
Droogtoestellen voor hout, papierstof, papier of karton
Droogtoestellen, niet voor huishoudelijk gebruik, n.e.g.
Spuitgietmachines voor het bewerken van rubber of kunststof
Strengpersen voor het bewerken van rubber/kunststof of de vervaardiging van producten van deze stoffen
Blaasvormmachines voor het bewerken van rubber of kunststof, enz.
Vacuümvormmachines en andere thermovormmachines voor rubber/kunststof ...
Machines voor het vormen van luchtbanden, ...
Persen voor het gieten of vormen van rubber of kunststof, enz., n.e.g.
Machines voor het gieten of vormen van rubber of kunststof, enz., n.e.g.
Machines voor de bewerking van reactieve harsen
Machines voor het vervaardigen van producten met spons- of celstructuur (m.u.v. machines voor de bewerking
van reactieve harsen)
Maalmolens voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze
stoffen
Meng-, kneed- en roermachines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de
vervaardiging van producten van deze stoffen
Snij- en splijtmachines en afpelmachines voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de
vervaardiging van producten van deze stoffen
Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van producten
van deze stoffen, n.e.g.
Vormkasten voor gieterijen, modelplaten en modellen (excl. van hout)
Modellen voor gietvormen, van hout
Vormen voor het spuit- of persgieten van metalen of metaalcarbiden
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29562430
29562450
29562460
29562470
29562480
29562510
29562520
29562530
29562550
29562563
29562565
29562573
29562575
29562577

29562586

Vormen voor metalen/metaalcarbiden (excl. die voor spuit- of persgieten)
Vormen voor glas
Vormen voor minerale stoffen
Vormen voor het spuit- of persgieten van rubber of kunststof
Vormen voor rubber of kunststof (excl. die voor spuit- of persgieten)
Machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan
Machines voor het samenstellen van elektrische lampen ... met omhulling van glas
Machines voor het vervaardigen/warm bewerken van glas/glaswerk
Machines voor het vervaardigen van touw en kabel
Machines voor de behandeling van metaal, met een eigen functie, n.e.g. (excl. robots)
Machines voor het mengen, kneden, ..., met een eigen functie, n.e.g. (excl. robots)
Wandelende hydraulische mijnstutten
Industriële robots, n.e.g.
Centrale smeertoestellen
Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van
staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal
Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van
halfgeleiderelementen of van elektronische geïntegreerde schakelingen
Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van
platte beeldschermen

29562588
29562599
29562630
29562650
29562680

Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor a) de vervaardiging of
de reparatie van maskers of systeemrasters ("reticles"), b) het samenvoegen van halfgeleiderelementen of van
elektronische geïntegreerde schakelingen, en c) het heffen, hijsen, laden en lossen van staven, schijven
(wafers), halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen
Andere machines en mechanische toestellen van GS 84, n.e.g.
Delen van machines van GS 8475
Delen van machines en toestellen van GS 8477
Delen van machines van GS 8479

29562690

Delen en toebehoren van machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt
voor a) de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, halfgeleiderelementen,
elektronische geïntegreerde schakelingen of platte beeldschermen, b) de vervaardiging of de reparatie van
maskers of systeemrasters ("reticles"), c) het samenvoegen van halfgeleiderelementen of van elektronische
geïntegreerde schakelingen, en d) het heffen, hijsen, laden en lossen van staven, schijven (wafers),
halfgeleiderelementen, elektronische geïntegreerde schakelingen en platte beeldschermen

29562582
29562584
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29569100

Installatie van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.

29569200

Reparatie en onderhoud van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
Revolvers en pistolen (excl. oorlogsvuurwapens, machinepistolen, vuurwapens voor lichtgranaten, wapens
voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden
geladen, wapens met veer of met lucht- of gasdruk, imitatiewapens)
Voorladers; geweren en karabijnen, voor het jagen of de schietsport
Vuurwapens, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt, n.e.g. (excl. oorlogsvuurwapens)
Andere wapens (geweren, karabijnen en pistolen met veer of met lucht- of gasdruk) (excl. voor militaire
doeleinden)
Patronen en delen daarvan voor geweren, karabijnen, revolvers of pistolen; kogels voor hagelgeweren,
kogeltjes en darts (excl. die voor oorlogswapens)
Munitie en projectielen en delen daarvan, n.e.g. (excl. voor militaire doeleinden)
Delen en toebehoren van de artikelen van GS 9302 - 9304, behalve van oorlogswapens
Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik, excl. inbouw
Koelkasten voor huishoudelijk gebruik, bestemd om te worden ingebouwd
Vrieskisten, capaciteit ≤ 800 l
Vrieskasten, capaciteit ≤ 900 l
Vaatwasmachines voor huishoudelijk gebruik
Volautomatische wasmachines, capaciteit ≤ 10 kg droog wasgoed
Andere wasmachines, capaciteit ≤ 10 kg droog wasgoed
Droogmachines, capaciteit ≤ 10 kg droog wasgoed
Elektrisch verwarmde dekens
Ventilatoren met ingebouwde elektromotor, vermogen ≤ 125 W
Afzuigkappen, horizontale zijde ≤ 120 cm
Stofzuigers met ingebouwde elektromotor met een vermogen ≤ 1500 W en met een stofreservoir met een
inhoud ≤ 20 l
Andere stofzuigers
Apparaten voor het malen, mengen e.d. van voedings- en genotmiddelen; ...
Andere elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik
Elektrische scheerapparaten
Elektrische tondeuses en ontharingstoestellen
Elektrische droogkappen
Andere elektrische haardroogtoestellen
Andere elektrothermische toestellen voor haarbehandeling

29601330
29601350
29601370
29601390
29601450
29601470
29601530
29711110
29711133
29711135
29711150
29711170
29711200
29711330
29711350
29711370
29711400
29711530
29711550
29712123
29712125
29712170
29712190
29712230
29712250
29712313
29712315
29712330

Page 108

Descriptions_FR___SV

29712350
29712373
29712375
29712430
29712450
29712493
29712497
29712530
29712550
29712570
29712630
29712653
29712655
29712657
29712690
29712700
29712810
29712833
29712835
29712850
29712870
29712890
29712900
29713010
29713030
29713050
29713070
29721113
29721115
29721130
29721150
29721170
29721233
29721235
29721253

Elektrothermische toestellen voor het drogen van de handen
Elektrische stoomstrijkijzers
Andere elektrische strijkijzers
Elektrische koffie- en theezetapparaten
Elektrische broodroosters
Frituurpannen
Andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik
Elektrische geisers
Andere elektrische heetwatertoestellen
Elektrische dompelaars
Accumulatieradiatoren
Elektrische radiatoren met vloeistofcirculatie
Elektrische convectieradiatoren
Elektrische verwarmingstoestellen met ingebouwde ventilator
Andere elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten
Microgolfovens
Elektrische fornuizen
Elektrische inbouwkomforen en -kookplaten
Elektrische komforen en kookplaten, andere
Elektrische grilleerapparaten
Elektrische inbouwovens
Andere elektrische ovens
Elektrische verwarmingselementen
Delen van stofzuigers
Delen van elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik met ingebouwde elektromotor (excl. delen
van stofzuigers)
Delen van scheerapparaten en tondeuses, met ingebouwde elektromotor
Delen van toestellen van post 85.16
Kooktoestellen en bordenwarmers, voor gas ..., met oven, van ijzer/staal
Andere kooktoestellen en bordenwarmers, voor gas ..., van ijzer of staal
Kooktoestellen en bordenwarmers, voor vloeibare brandstof, van ijzer/staal
Kooktoestellen en bordenwarmers, voor vaste brandstof, van ijzer of staal
Komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet elektrisch, van koper
Andere toestellen voor gas ..., van ijzer/staal, afvoer voor verbrandingsgassen
Andere toestellen voor gas ..., van ijzer of van staal
Andere toestellen voor vloeibare brandstof, ijzer/staal, afvoer voor verbrandingsgassen
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29721255
29721270

Andere toestellen voor vloeibare brandstof, van ijzer of van staal
Andere toestellen voor vaste brandstof, van ijzer of van staal

29721300
29721400
29722000
30011100
30011200
30011320
30011350
30011390
30011430
30011450

Luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht en wezenlijke delen van deze apparatuur
Geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch
Delen van toestellen van post 73.21, van ijzer of van staal
Tekstverwerkende machines
Schrijfmachines
Rekenmachines
Kasregisters
Boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor de afgifte van kaartjes, enz.
Delen en toebehoren voor schrijf- en tekstverwerkingsmachines
Delen en toebehoren voor reken-, boekhoud-, frankeer- e.d. machines

30012200
30012330
30012370

Machines en toestellen voor offsetdruk, gevoed met vellen, formaat max. 22 x 36 cm, voor kantoorgebruik
Hectografen en stencilmachines (duplicatoren)
Geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines

30012380
30012400
30012550
30019000
30021200
30021300
30021400

Andere kantoormachines en –toestellen (bijvoorbeeld adresseer en mailingmachines, gelduitgifteautomaten)
Delen en toebehoren van de machines van GS 8472
Delen en toebehoren van de afdrukkers, bedoeld bij GS-post 8443.3
Installatie van kantoormachines
Automatische gegevensverwerkende machines: personal computers, draagbaar
Machines met in één huis ten minste een centrale verwerkingseenheid en een invoer-/-uitvoereenheid
Digitale gegevensverwerkende machines in de vorm van systemen
Andere machines voor automatische digitale gegevensverwerking, met al dan niet in 1 huis 1 of 2 van de
volgende eenheden: geheugen-, invoer- of uitvoereenheden
Afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, geschikt om te worden aangesloten op een
automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk (excl. machines en toestellen die gebruikt
worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken, en
machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten)
Toetsenborden
Invoer- of uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten (incl. muizen)
(excl. printers en toetsenborden)
Geheugens van centrale eenheden
Schijvengeheugeneenheden: optische (incl. magneto-optische)

30021500

30021640
30021650
30021670
30021730
30021755
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30021757
30021770
30021790
30021800

Andere schijvengeheugeneenheden (incl. harde schijfeenheden)
Bandgeheugeneenheden
Andere geheugeneenheden
Andere automatische gegevensverwerkende machines, n.e.g.

30021950
30029000
31101010
31101030
31101053
31101055
31101070
31101080
31101093
31101095
31102100
31102230
31102250
31102300
31102403
31102405
31102407
31102530
31102540
31102560
31102590
31102610
31102630
31102650
31102670
31103113
31103115
31103130
31103150
31103173

Delen en toebehoren van de machines bedoeld bij GS-post 8471; delen en toebehoren die in dezelfde mate
geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de GS-posten 8469 tot en met 8472
Installatie van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
Motoren met een vermogen ≤ 37,5 W (incl. wisselstroomdynamo's)
Gelijkstroommotoren en -generatoren: 37,5 W < vermogen ≤ 750 W
Gelijkstroommotoren en -generatoren: 0,75 kW < vermogen ≤ 7,5 kW
Gelijkstroommotoren en -generatoren: 7,5 kW < vermogen ≤ 75 kW
Gelijkstroommotoren en -generatoren: 75 kW < vermogen ≤ 375 kW
Gelijkstroommotoren en -generatoren: vermogen > 375 kW, tractiemotoren
Andere gelijkstroommotoren en -generatoren: 375 kW < vermogen ≤ 750 kW
Andere gelijkstroommotoren en -generatoren met een vermogen > 750 kW
Universele motoren met een vermogen > 37,5 W
Eenfasewisselstroommotoren
Eenfasewisselstroommotoren met een vermogen > 750 W
Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen ≤ 750 W
Meerfasenwisselstroommotoren: 0,75 kW < vermogen ≤ 7,5 kW
Meerfasenwisselstroommotoren: 7,5 kW < vermogen ≤ 37 kW
Meerfasenwisselstroommotoren: 37 kW < vermogen ≤ 75 kW
Meerfasenwisselstroommotoren met een vermogen > 75 kW, tractiemotoren
Meerfasenwisselstroommotoren: 75 kW < vermogen < 375 kW
Meerfasenwisselstroommotoren: 375 kW < vermogen < 750 kW
Andere meerfasenwisselstroommotoren, met een vermogen > 750 kW
Wisselstroomgeneratoren met een vermogen ≤ 75 kVA
Wisselstroomgeneratoren: 75 kVA < vermogen ≤ 375 kVA
Wisselstroomgeneratoren: 375 kVA < vermogen ≤ 750 kVA
Wisselstroomgeneratoren met een vermogen > 750 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: vermogen ≤ 7,5 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: 7,5 kVA < verm. ≤ 75 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: 75 kVA < verm. ≤ 375 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: 375 kVA < verm. ≤ 750 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: 750 kVA < ver. ≤ 2000 kVA
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31103175
31103233
31103235
31103250
31103270
31104130
31104153
31104155
31104170
31104233
31104235
31104253
31104255
31104330
31104350
31105013
31105015
31105023
31105033
31105035
31105040
31105053
31105055
31105070
31105080
31106100
31106203
31106205
31106207
31109100
31109200
31201010
31201030
31201040
31201053

Generatoraggregaten met zuigermotor met zelfontsteking: vermogen > 2000 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met vonkontsteking: vermogen ≤ 7,5 kVA
Generatoraggregaten met zuigermotor met vonkontsteking: vermogen > 7,5 kVA
Generatoraggregaten, n.e.g.
Roterende omvormers
Transformatoren met vloeistofisolatie met een vermogen ≤ 650 kVA
Transformatoren met vloeistofisolatie: 650 kVA < vermogen ≤ 1600 kVA
Transformatoren met vloeistofisolatie: 1600 kVA < vermogen ≤ 10000 kVA
Transformatoren met vloeistofisolatie met een vermogen > 10000 kVA
Meettransformatoren met een vermogen ≤ 1 kVA
Transformatoren, neg, met een vermogen ≤ 1 kVA
Meettransformatoren: 1 kVA < vermogen ≤ 16 kVA
Andere transformatoren, neg: 1 kVA < vermogen ≤ 16 kVA
Transformatoren, neg: 16 kVA < vermogen ≤ 500 kVA
Transformatoren, neg, met een vermogen > 500 kVA
Ballasten voor ontladingslampen of -buizen: smoorspoelen
Andere ballasten voor ontladingslampen of -buizen
Polykristalgelijkrichters
Statische omvormers: gelijkrichters voor het laden van accumulatoren
Omvormers voor gelijkstroom
Stroomvoorzieningstoestellen voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende
machines en eenheden daarvoor
Gelijkrichters met een vermogen ≤ 7,5 kVA
Gelijkrichters met een vermogen > 7,5 kVA
Andere statische omvormers
Smoorspoelen en zelfinductiespoelen, n.e.g.
Delen bestemd voor de machines van post 8501 of post 8502
Delen van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen: kernen van ferriet
Andere delen van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen
Delen van statische omvormers
Installatie van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Reparatie en onderhoud van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Smeltveiligheden voor een spanning > 1000 V
Vermogensschakelaars: 1 kV < spanning < 72,5 kV
Vermogensschakelaars voor een spanning ≥ 72,5 kV
Scheidingsschakelaars en lastschakelaars: 1 kV < spanning < 72,5 kV
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31201055
31201070
31201090
31202130
31202150
31202170
31202230
31202250
31202330

Scheidingsschakelaars en lastschakelaars voor een spanning ≥ 72,5 kV
Bliksemafleiders, overspanningsbeveiligingen en golfafvlakkers: spanning > 1000 V
Andere toestellen voor het inschakelen, enz.,: spanning > 1000 V
Smeltveiligheden: spanning ≤ 1000 V, stroomsterkte ≤ 10 A
Smeltveiligheden: spanning ≤ 1000 V, 10 A < stroomsterkte ≤ 63 A
Smeltveiligheden: spanning ≤ 1000 V, stroomsterkte > 63 A
Vermogensschakelaars: spanning ≤ 1000 V, stroomsterkte ≤ 63 A
Vermogensschakelaars: spanning ≤ 1000 V, stroomsterkte > 63 A
Andere toest. voor het beveiligen tegen elektr. stroom, neg, spanning ≤ 1000 V, stroomsterkte ≤ 16 A

31202350
31202370
31202433
31202435
31202450
31202500
31202600
31202710
31202730

Andere toest. voor het beveiligen tegen elektr. stroom, neg, spanning ≤ 1000 V, 16 A < stroom sterkte ≤ 125 A
Andere toest. voor het beveiligen tegen elektr. stroom, neg, spanning ≤ 1000 V, stroomsterkte > 125 A
Relais: spanning ≤ 60 V, stroomsterkte ≤ 2 A
Relais: spanning ≤ 60 V, stroomsterkte > 2 A
Relais en contactors: spanning > 60 V en ≤ 1000 V
Schakelaars, n.e.g.: spanning ≤ 1000 V
Lamp- en buishouders, spanning ≤ 1000 V
Contactdozen en stekkers voor coaxiale kabels, spanning ≤ 1000 V
Contactdozen en -stoppen (stekkers) voor gedrukte schakelingen, spanning ≤ 1000 V
Contactdozen en -stoppen (stekkers), spanning ≤ 1000 V, andere dan voor coaxiale kabels en voor gedrukte
schakelingen
Geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen, spanning ≤ 1000 V
Aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabel, spanning ≤ 1000 V
Andere toestellen voor het aansluiten of verdelen van elektrische stroom, spanning ≤ 1000 V
Numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische gegevensverwerkende machines, spanning ≤
1000 V
Besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen, spanning ≤ 1000 V
Borden, enz., voor elektr. bediening of het verdelen van elektr. stroom, spanning ≤ 1000 V
Borden, panelen, enz., 1000 V < spanning ≤ 72,5 kV
Borden, panelen, enz., spanning > 72,5 kV
Borden, panelen, enz., van post 8537, zonder toestellen
Andere delen van toestellen van post 8535, 8536 of 8537
Installatie van schakel- en verdeelinrichtingen
Reparatie en onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen
Wikkeldraad: emailledraad
Ander wikkeldraad

31202750
31202760
31202770
31202780
31203130
31203150
31203170
31203203
31203205
31204030
31204090
31209100
31209200
31301130
31301150
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31301200
31301340
31301380
31301400
31301500
31401111
31401112
31401113
31401115
31401117
31401119
31401123
31401125
31401127
31401133
31401135
31401137
31401151
31401152
31401153
31401155
31401156
31401158
31401173
31401175
31401179
31401200
31402110
31402130
31402150
31402170
31402210
31402230
31402250
31402270
31402310

Coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit; data- en besturingskabels
Andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van ≤ 1000 V, voorzien van verbindingsstukken
Andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van ≤ 1000 V, niet voorzien van verbindingsstukken
Geleiders van elektriciteit, spanning > 1 kV
Optische vezelkabel, bestaande uit individueel omhulde vezels, voor informatieoverdracht
Mangaandioxyde-elementen en -batterijen, alkalisch: cilindrisch
Mangaandioxyde-elementen en -batterijen, alkalisch: knoopcellen
Mangaandioxyde-elementen en -batterijen, alkalisch: andere
Andere mangaandioxyde-elementen en -batterijen: cilindrische cellen
Andere mangaandioxyde-elementen en -batterijen: knoopcellen
Andere mangaandioxyde-elementen en -batterijen: andere
Kwikoxyde-elementen en -batterijen: cilindrische cellen
Kwikoxyde-elementen en -batterijen: knoopcellen
Kwikoxyde-elementen en -batterijen: andere
Zilveroxyde-elementen en -batterijen, cilindrisch
Zilveroxyde-elementen en -batterijen: knoopcellen
Zilveroxyde-elementen en -batterijen, andere
Lithiumelementen en -batterijen, cilindrisch
Lithiumelementen en -batterijen: knoopcellen
Lithiumelementen en -batterijen, andere
Lucht-zinkelementen en -batterijen, cilindrisch
Lucht-zinkelementen en -batterijen: knoopcellen
Lucht-zinkelementen en -batterijen, andere
Andere elektrische elementen en batterijen, cilindrisch
Andere elektrische elementen en batterijen: knoopcellen
Andere elektrische elementen en batterijen, andere
Delen van elektrische elementen en batterijen
Loodaccumulatoren voor zuigermotoren, gewicht ≤ 5 kg, vloeibaar elektrolyt
Loodaccumulatoren voor zuigermotoren, gewicht ≤ 5 kg, vast elektrolyt
Loodaccumulatoren voor zuigermotoren, gewicht > 5 kg, vloeibaar elektrolyt
Loodaccumulatoren voor zuigermotoren, gewicht > 5 kg, vast elektrolyt
Loodaccumulatoren: tractie, vloeibaar elektrolyt
Loodaccumulatoren: tractie, vast elektrolyt
Andere loodaccumulatoren: vloeibaar elektrolyt
Loodaccumulatoren: ander elektrolyt
Gasdichte nikkel-cadmiumaccumulatoren
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31402330
31402350
31402370
31402383
31402385
31402430
31402450
31402490
31501100
31501250
31501293
31501295
31501300
31501460
31501493
31501495
31501510
31501530
31501553
31501556
31501559
31501570
31502100
31502200
31502300
31502400
31502530
31503200
31503300
31503430
31504100
31504230
31504250
31611000

Andere nikkel-cadmiumaccumulatoren: tractie
Andere nikkel-cadmiumaccumulatoren, excl. tractie en gasdichte
Nikkel-ijzeraccumulatoren
Andere elektrische accumulatoren: nikkelhybride
Andere elektrische accumulatoren: andere
Delen van elektrische accumulatoren: platen
Andere delen van elektrische accumulatoren: separators
Andere delen van elektrische accumulatoren, excl. platen en separators
"Sealed beam"-lampen
Halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam: voor motorvoertuigen
Andere halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, spanning > 100 V
Andere halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam, spanning ≤ 100 V
Gloeilampen, vermogen ≤ 200 W, spanning > 100 V, neg
Gloeilampen voor motorrijwielen of andere motorvoertuigen, excl. sealed-beam-lampen, halogeenlampen met
wolfraam
Gloeilampen, n.e.g., spanning > 100 V
Gloeilampen, n.e.g., spanning ≤ 100 V
Fluorescentielampen met verhitte kathode, met twee lampvoeten
Andere fluorescentielampen met verhitte kathode
Kwikdamplampen en -buizen
Natriumontladingslampen
Andere gasontladingslampen en -buizen, excl. die voor ultraviolette stralen
Lampen en buizen voor ultraviolette of infrarode stralen; booglampen
Draagbare elektrische lampen, met batterijen, accumulatoren of een dynamo
Elektrische tafel-, bed- en bureaulampen; elektrische staande lampen
Niet-elektrische verlichtingstoestellen
Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen
Luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, andere dan die voor de verlichting van de openbare
weg...
Elektrische guirlandes voor kerstboomverlichting
Andere elektrische verlichtingstoestellen: zoeklichten en schijnwerpers
Andere elektrische verlichtingstoestellen
Delen van lampen en buizen van post 8539
Delen van draagbare elektrische lampen
Delen (excl. die van glas of kunststof) van verlichtingstoestellen
Kabelbundels (kabelbomen), bougiesets voor vervoermiddelen
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31612130
31612150
31612170
31612230
31612250
31612270
31612310
31612330
31612350
31612370
31612430
31612450
31621110
31621130
31621153
31621155
31621157
31621173
31621175
31621190
31621210
31621230
31621250
31621270
31621290
31621330
31621350
31621370

31621380
31621430
31621450
31621530
31621550
31621570

Ontstekingsbougies
Magneto's, dynamo's; vliegwielmagneten
Stroomverdelers; ontstekingsspoelen
Startmotoren, ook indien werkend als generator
Andere generatoren voor zuigermotoren
Andere ontstekings- en starttoestellen voor zuigermotoren
Toestellen voor verlichting/het geven van zichtbare signalen, voor rijwielen
Toestellen voor verlichting/het geven van zichtbare signalen, neg
Toestellen voor het geven van elektr. geluidssignalen voor rijwielen of motorvoertuigen
Ruitenwissers; toest. om ijsafzetting op/het beslaan van ruiten tegen te gaan
Delen van toestellen van post 8511
Delen van toestellen van post 8512
Elektrische signaaltoestellen, enz., voor spoor- en tramwegen
Elektrische signaaltoestellen, enz., voor verkeers- en waterwegen, enz.
Alarmtoest. tegen diefstal, brandalarmtoest.: voor vervoermiddelen excl. auto's
Alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen: voor auto's
Alarmtoestellen tegen diefstal en brand, voor woningen e.d.
Signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (LCD)
Signaalborden voorzien van elementen met luminescentiedioden (LED)
Elektrische toestellen voor hoorbare of zichtbare signalen, neg
Permanente magneten en art. best. om als zodanig te worden gebruikt, van metaal
Permanente magneten en art. bestemd om als zodanig te worden gebruikt, andere
Elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen
Lastmagneten
Elektromagneten, (elektro)magnetische opspanplaten en werkstukhouders, delen
Deeltjesversnellers
Signaalgeneratoren
Apparaten en toestellen voor galvanotechniek, elektrolyse of elektroforese
Machines met vertaal- of woordenboekfuncties, antenneversterkers, zonnebanken, zonnehemels en andere
bruiningsapparatuur en andere elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet
genoemd of niet begrepen onder andere posten van GS-hoofdstuk 85
Isolatoren voor elektriciteit niet van glas en keramische stoffen
Isolerende werkstukken, neg, voor elektrische mach., enz.; isolatiebuizen, enz.
Koolelektroden voor ovens
Koolelektroden (excl. die voor ovens)
Koolborstels
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31621590
31621630
31621650
31621670
31621690
31629100
31629200
32101100
32101230
32101250
32101273
32101275
32101277
32101279
32101300
32102020
32102035
32102037
32102055
32102057
32102070
32103050
32103070
32103090
32104135
32104137
32104139
32104150
32104200
32105125
32105155
32105157
32105170
32105235
32105237

Andere artikelen van grafiet of andere koolstof, voor elektrisch gebruik
Delen van toestellen van post 8530
Delen van toestellen van post 8531
Delen van machines, apparaten en toestellen van post 8543
Elektrische delen van machines, apparaten of toestellen, n.e.g., van GS 85
Installatie van overige elektrische benodigdheden, excl. elektrische signaalapparatuur voor verkeerswegen,
enz.
Reparatie en onderhoud van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
Vaste condensatoren voor 50/60 Hz met een blind vermogen van ≥ 0,5 kvar
Tantaalcondensatoren
Elektrolytische aluminiumcondensatoren
Vaste condensatoren met keramisch diëlektricum, enkellagig
Vaste condensatoren met keramisch diëlektricum, meerlagig
Vaste condensatoren met diëlektricum van papier of kunststof
Vaste condensatoren, neg
Regelbare en instelbare condensatoren
Vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden
Vaste weerstanden voor een vermogen ≤ 20 W
Vaste weerstanden voor een vermogen > 20 W
Regelbare en instelbare draadgewonden weerstanden voor een vermogen ≤ 20 W
Regelbare en instelbare draadgewonden weerstanden voor een vermogen > 20 W
Regelbare en instelbare weerstanden, neg (incl. reostaten en potentiometers)
Gedrukte meervoudige schakelingen (enkel stroomvoerende elementen en contacten)
Andere gedrukte schakelingen, bestaande uit geleidende elementen en contacten
Andere gedrukte schakelingen, met ingebouwde passieve elementen
Kathodestraalbuizen voor Tv-toestellen (incl. voor videomonitors): kleuren
Kathodestraalbuizen voor Tv-toestellen (incl. voor videomonitors): monochroom
Kathodestraalbuizen, n.e.g.
Buizen voor Tv-camera's; beeldomzetters, beeldversterkers; buizen met fotokath.
Microgolfbuizen (magnetrons, klystrons) en andere buizen n.e.g. (versterkerbuizen)
Dioden (excl. foto-, luminescentiedioden)
Transistors (excl. fototransistors), met een dissipatievermogen < 1 W
Transistors (excl. fototransistors), met een dissipatievermogen ≥ 1 W
Thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige
Lichtgevoelige halfgeleiderelementen: luminescentiedioden
Lichtgev. halfgeleiderelementen: zonnecellen, fotodioden, fototransistors, enz.
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32105250
32105270
32106100

32106203

32106206
32106223
32106226

32106234

32106254

32106265
32106267
32106280
32106291
32106294
32107100
32107200
32107320
32107330
32107350
32107370
32201130
32201160
32201290
32202020
32202025

Halfgeleiderelementen (excl. lichtgevoelige)
Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
Smart cards
Geïntegreerde multichipschakelingen: processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens,
omzetters, logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere
schakelingen
Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): processors en controllers, ook indien
gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen,
synchronisatieschakelingen of andere schakelingen
Geïntegreerde multichipschakelingen: geheugens
Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): dynamische willekeurig toegankelijke
geheugens (zogenaamde "D-RAM's")
Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): statische willekeurig toegankelijke
geheugens (zogenaamde "S-RAM's"), willekeurig toegankelijke voorgeheugens (zogenaamde "cache RAM's")
daaronder begrepen
Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): programmeerbare geheugens, enkel
voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist
(zogenaamde "EPROM's")
Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): programmeerbare geheugens, enkel
voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch kunnen worden uitgewist (zogenaamde
"E2PROM's"), zogenaamde "flash E2PROM's" daaronder begrepen
Elektronische geïntegreerde schakelingen (excl. multichipschakelingen): andere geheugens
Elektronische geïntegreerde schakelingen: versterkers
Andere geïntegreerde multichipschakelingen, n.e.g.
Andere elektronische geïntegreerde schakelingen, n.e.g.
Delen van condensatoren van post 8532
Delen van elektrische weerstanden, reostaten en potentiometers
Delen van kathodestraalbuizen
Delen van buizen van post 8540 (excl. delen van kathodestraalbuizen)
Delen van artikelen van post 8541
Delen van elektronische geïntegreerde schakelingen en microassemblages
Zendtoestellen voor radio-omroep en televisie, zonder ingebouwd ontvangtoestel
Zendtoestellen voor radio-omroep en televisie, met ingebouwd ontvangtoestel
Televisiecamera's
Telefoontoestellen, incl. beeldtelefoons
Telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken
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32202035
32202045
32202080

32202095
32203040
32203080
32209100
32209200
32301155
32301159
32301175
32301177
32301179
32301270
32301290
32302020
32302030
32302045
32302049
32302050
32302060
32302075
32302079
32302083
32302085
32303135
32303139
32303150

Basisstations
Toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere
gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen
Machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om te
worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk
Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder
begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals een lokaal
netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de GS-posten 8443, 8525, 8527 en 8528
Antennes en antennereflectoren van alle soorten voor toestellen bedoeld bij GS-post 8517; delen waarvan kan
worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt
Andere delen van toestellen bedoeld bij GS-post 8517
Installatie van zendapparatuur voor televisie en radio en van toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie
Reparatie en onderhoud van zendapparatuur voor televisie en radio en van toestellen voor lijntelefonie en voor
lijntelegrafie
Draagbare radio's met toestel voor het opnemen of weergeven van geluid
Draagbare ontvangtoestellen voor radio-omroep, neg
Andere radio's met toestel voor het opnemen of weergeven van geluid
Radio's zonder toestel voor het opnemen of weergeven van geluid, met uurwerk
Ontvangtoestellen voor radio-omroep, neg
Autoradio's met toestel voor het opnemen of weergeven van geluid
Autoradio's, neg
Televisieprojectietoestellen, incl. videoprojectoren
Tv-toestellen met ingebouwd video-opname- en videoweergaveapparaat
Videomonitors met beeldbuis
Andere videomonitors
Tv-toestellen voor kleurenweergave, met beeldbuis, n.e.g.
Tv-toestellen voor kleurenweergave, met beeldscherm
Videotuners
Andere Tv-toestellen voor kleurenweergave, zonder beeldscherm
Videomonitors voor monochrome weergave (b.v. zwart-wit)
Tv-toestellen voor monochrome weergave (b.v. zwart-wit)
Elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp
Andere elektrogrammofoons en platenspelers
Dicteermachines
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32303175
32303179
32303230
32303250
32303275
32303279
32303290
32303335
32303339
32303350
32303370
32304100
32304235
32304237
32304239
32304270
32304355
32304359
32304370
32304450
32304490
32305130
32305150
32305170
32305180

32305210
32305235
32305239
32305250

32305265
32305275

Toestellen voor geluidsweergave, met cassettes, niet voor opnemen van geluid
Andere toestellen voor geluidsweergave, niet geschikt voor opnemen van geluid
Dicteermachines die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren
Telefoonantwoordapparaten
Andere toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid, met cassettes
Andere toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid met magneetband
Toestellen voor het opnemen van geluid, neg
Stilstaand-beeld-videocamera's en andere video-camera's ('camcorders')
Andere video-opname- en videoweergaveapp., bandbr. ≤ 1,3 cm, snelheid ≤ 50 mm/s
Andere video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner
Video-opname- en videoweergaveapparaten, excl. die werkend met magneetbanden
Microfoons en statieven daarvoor
Klankkasten met één luidspreker
Klankkasten met meer dan een luidspreker
Luidsprekers, niet gemonteerd in een klankkast
Hoofd- en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon
Elektrische audiofrequentversterkers voor telefonie en voor meetdoeleinden
Andere elektrische audiofrequentversterkers
Elektrische geluidsversterkers
Zakontvangtoestellen voor personenoproepinstallaties
Andere ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie
Weergavenkoppen voor platenspelers
Naalden; natuurlijke, synth. of gereconstrueerde (half)edelstenen voor naalden
Andere delen en toebehoren van de toestellen en app. van de posten 8519-8521
Delen van toestellen van post 8518
Telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor motorvoertuigen, waarvan kan
worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de GS-posten
8525 tot en met 8528
Buitenantennes voor radio- en Tv-toestellen, voor ontvangst via satelliet
Andere buitenantennes voor radio- en televisietoestellen
Kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, incl. inbouwantennes
Andere antennes en delenvan antennes, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk zijn
bestemd voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de GS-posten 8525 tot en met 8528:
Delen (excl. antennes) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de
toestellen bedoeld bij de GS-posten 8525 tot en met 8528:
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32309100
32309200
33101115
33101119
33101135
33101139
33101150
33101170
33101210
33101230
33101250
33101330
33101350
33101400
33101511
33101513
33101515
33101517
33101520
33101533
33101535
33101553
33101555
33101563
33101565
33101573
33101579
33101653
33101655
33101690
33101735
33101739
33101753
33101755
33101759
33101790

Installatie van radio-, televisie-, audio- en videoapparatuur voor professioneel gebruik
Reparatie en onderhoud van radio-, televisie-, audio- en videoapparatuur voor professioneel gebruik
Röntgentoestellen voor medisch gebruik
Röntgentoestellen voor ander gebruik, neg
Toestellen voor alfa-, beta- of gammastraling, voor medisch gebruik
Toestellen voor alfa-, beta- of gammastraling, voor ander gebruik, neg
Röntgenbuizen
Röntgenstraal- en spanningsgeneratoren en andere delen van toest. van post 9022
Elektrocardiografen
Apparaten en toestellen voor elektrodiagnose, excl. elektrocardiografen
Apparaten voor medisch gebruik, werkend met ultraviolette of infrarode stralen
Boormachines voor de tandheelkunde
Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde
Sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik
Spuiten, met of zonder naalden, voor medisch gebruik
Buisvormige metalen naalden, voor medisch gebruik
Hechtnaalden, voor medisch gebruik
Naalden, neg, katheters, canules, enz.
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde
Bloeddrukmeters
Endoscopen
Kunstnieren
Apparaten voor diathermie (met ultrakorte golven en andere)
Transfusietoestellen
Narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen
Ultrasone steenvergruizers (lithotripters)
Andere instrumenten, enz., voor medisch gebruik: andere
Toestellen voor mechanische therapie, massage en psychotechniek
Toest. voor ozon-, oxygeen- en aërosoltherapie, voor kunstm. ademhaling, enz.
Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers
Gewrichtsprothesen
Andere orthopedische toestellen, artikelen voor de behandeling van botbreuken
Kunsttanden, van kunststof
Kunsttanden, van andere stoffen
Tandprothesen (excl. kunsttanden)
Prothesen, neg
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33101833
33101839
33101850
33101890
33102030
33102050
33109100
33109200
33201130
33201155
33201159
33201215
33201219
33201235
33201239
33201253
33201255
33201257
33202030
33202050
33202070
33203150
33203180
33203230
33203253
33203255
33203259
33203310
33203330
33203355
33203359
33204100
33204200
33204310
33204330
33204355

Hoorapparaten voor hardhorigen, excl. delen en toebehoren
Delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen
Hartstimulatoren, excl. delen en toebehoren
Delen en toebehoren van artikelen en toestellen van post 9021, neg
Tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke; delen daarvan
Andere meubelen voor medisch gebruik, en delen daarvan
Installatie van medische apparatuur
Reparatie en onderhoud van medische apparatuur
Kompassen
Instrumenten, ..., voor de navigatie, voor de lucht- en ruimtevaart (excl. kompassen)
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie, neg
Elektronische afstandmeters, theodolieten, waterpassen, fotogrammetrie-instr.
Andere afstandmeters, theodolieten, ..., waterpassen, fotogrammetrie-instr.
Elektronische instrumenten voor de meteorologie, hydrologie en geofysica
Elektronische instrumenten van post 9015, neg
Niet-elektronische instrumenten voor geodesie, topografie, landmeten en hydrografie
Niet-elektronische instrumenten voor de meteorologie, hydrologie en geofysica
Andere niet-elektronische instrumenten, apparaten en toestellen van post 9015
Radartoestellen
Toestellen voor radionavigatie
Toestellen voor radioafstandsbediening
Precisiebalansen (gewichtsgevoeligheid ≤ 5 cg), ook indien met gewichten
Delen en toebehoren van de balansen van post 9016
Tekentafels en tekenmachines
Gevulde passerdozen
Aftekeninstrumenten
Andere teken- en rekeninstrumenten
Micrometers en schuifmaten
Kalibers en dergelijke maten
Meters en linialen met maatindeling
Handmeetinstrumenten, neg
Meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen
Kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen
Multimeters (universeelmeters)
Andere instr. voor het meten van spanning, stroomsterkte, enz.: elektronisch
Voltmeters
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33204359
33204400

Andere instr. voor het meten van spanning, stroomsterkte, enz.
Instrumenten, apparaten en toestellen voor de telecommunicatietechniek

33204520
33204530
33204555
33204559
33205115
33205119
33205135
33205139
33205150
33205175
33205179
33205235
33205239
33205255
33205259
33205271

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten en verifiëren van halfgeleiderwafers of componenten
Andere instrumenten van GS 9030: met registreerinrichting
Andere instrumenten van GS 9030: zonder registreerinrichting, elektronisch
Andere instrumenten van post 9030: zonder registreerinrichting, andere
Koortsthermometers, zonder andere instrum.: vloeistof, rechtstreekse aflezing
Andere thermometers, zonder andere instrum.: vloeistof, rechtstreekse aflezing
Elektronische thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten
Thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten, neg
Barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten
Elektronische vochtwegers, pyrometers, hygrometers en psychrometers
Andere vochtwegers, pyrometers, hygrometers en psychrometers
Elektronische doorstromingsmeters
Andere elektr. instr. voor het meten van de doorstroming/het peil van vloeist.
Andere doorstromingsmeters
Andere instr. voor het meten van de doorstroming/het peil van vloeistoffen
Elektronische instrumenten voor het meten/verifiëren van de druk
Niet-elektronische manometers met spiralen of membranen van metaal (m.u.v. die bestemd voor
burgerluchtvaartuigen)
Andere instrumenten voor het meten/verifiëren van de druk
Andere elektr. instrumenten voor het meten van variabele karakteristieken van vloeist./gassen
Andere instr. voor het meten van variabele karakteristieken van vloeist./gassen
Elektronische analysetoestellen voor gassen of voor rook
Andere analysetoestellen voor gassen of voor rook
Chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen
Spectrometers, spectrofotometers, enz., die gebruik maken van optische stralen
Belichtingsmeters
Andere instrumenten, enz., die gebruik maken van optische stralen
Elektronische toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen
Andere elektronische instr., enz., voor natuurkundige of scheikundige analyse
Viscositeitsmeters, poreusheidsmeters en dilatometers
Andere niet-elektr. instr., enz., voor natuurkundige of scheikundige analyse
Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten
Elektronische machines, apparaten en instrumenten voor onderzoek van metaal

33205274
33205279
33205283
33205289
33205313
33205319
33205320
33205330
33205340
33205350
33205381
33205383
33205385
33205389
33206100
33206210
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33206233
33206235
33206239
33206255
33206259
33206330
33206350
33206370
33206430
33206453
33206455
33206470
33206510
33206520
33206530
33206540
33206550
33206570
33206583
33206589
33207015
33207019
33207030
33207050
33207090
33208110
33208120
33208130
33208141
33208143
33208145
33208147
33208150
33208170
33208190
33208200

Niet elektr. machines voor onderzoek van metaal: voor universeel gebruik en voor trekproeven
Niet elektr. machines voor onderzoek van metaal: voor hardheidsproeven
Andere niet elektr. machines, apparaten en instrumenten voor onderzoek van metaal
Elektronische machines, enz., voor onderzoek van materialen (excl. metaal)
Niet elektr. machines, enz., voor onderzoek van materialen (excl. metaal)
Gasmeters (incl. standaardmeters)
Vloeistofmeters (incl. standaardmeters)
Elektriciteitsmeters (incl. standaardmeters)
Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, enz.
Snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer ter land
Andere snelheidsmeters en tachometers
Stroboscopen
Machines voor het uitbalanceren van mechanische delen
Proefbanken
Profielprojectietoestellen
Optische meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten en -toestellen, n.e.g.
Elektr. instr., enz., voor het meten/verifiëren van geometrische grootheden
Andere elektronische meet- of verificatie-instrumenten, enz.
Niet-elektronische instrumenten, enz., voor het meten van geometrische grootheden
Andere niet-elektronische meet- of verificatie-instrumenten, enz.
Elektronische thermostaten
Andere thermostaten
Manostaten
Hydraulische en pneumatische automatische regelaars
Automatische regelaars, neg
Delen en toebehoren van instrumenten, ..., van post 9014
Delen en toebehoren van de instrumenten, apparaten en toestellen van post 9015
Delen en toebehoren van de instrumenten van post 9017
Delen en toebehoren van machines, apparaten en instrumenten van post 9024
Delen en toebehoren van de instrumenten van post 9025
Delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen van post 9026
Microtomen; delen en toebehoren
Delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen van post 9030
Delen en toebehoren van de instrumenten, enz., van post 9031
Delen en toebehoren, neg, van machines, enz., van hoofdstuk 90
Delen en toebehoren van microscopen, ..., en van diffractieapparaten
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33208333
33208335
33208350
33208400
33209100

Delen en toebehoren van elektriciteitsmeters
Delen en toebehoren van gas- en vloeistofmeters
Delen en toebehoren van instrumenten van post 9029
Delen en toebehoren van regelaars van post 9032
Installatie van meet-, regel en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren, enz.

33209200

Reparatie en onderhoud van meet-, regel en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren, enz.
Ontwerpen en monteren van apparaten voor de bewaking van industriële processen en van geautomatiseerde
productielijnen
Contactlenzen
Brillenglazen, niet voor verbetering van gezichtsstoornissen
Brillenglazen, afgewerkt aan beide zijden, voor verb. gezichtsst.: unifocaal
Brillenglazen, afgewerkt aan beide zijden, voor verbetering gezichtsst.: andere
Brillenglazen, niet afgewerkt aan beide zijden, voor verbetering van gezichtsstoornissen
Zonnebrillen
Andere brillen
Monturen voor brillen, enz., van kunststof
Monturen voor brillen, enz., andere
Delen van monturen voor brillen, enz.
Kabels voor beeldgeleiding
Optische vezels, optische-vezelbundels en optische-vezelkabels, neg
Platen en bladen van polariserende stoffen
Prisma's, spiegels en andere optische elementen, neg, niet gemonteerd
Gemonteerde lenzen, prisma's, spiegels, enz., ongeacht de stof, neg
Gemonteerde objectieven, ongeacht het materiaal (m.u.v. die voor fototoestellen, camera's,
projectietoestellen, enz.)
Gemonteerde filters, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd
Binocles (dubbele kijkers)
Verrekijkers, astronomische kijkers, astronomische instrumenten, enz.
Stereoscopische microscopen
Optische microscopen, voor fotomicrografie, ... of microprojectie
Optische microscopen, neg
Vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, enz.
Lasers, andere dan laserdioden
Optische instrumenten, ..., neg: elementen met vloeibare kristallen (LCD)
Optische instrumenten, apparaten en toestellen, neg: andere

33301000
33401130
33401153
33401155
33401159
33401170
33401250
33401290
33401350
33401390
33401400
33402115
33402119
33402130
33402153
33402155
33402170
33402190
33402230
33402250
33402273
33402275
33402279
33402310
33402330
33402355
33402359
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33402410
33402430
33402450
33403100
33403230
33403270
33403310
33403335
33403339
33403350
33403390
33403430
33403450
33403530
33403550
33403590
33403615
33403619
33403630
33403650
33403670
33403690
33403700
33403813
33403815
33403833
33403835
33403850
33403870

Delen en toebehoren (incl. onderstellen) van instrumenten, enz., van post 9005
Delen en toebehoren van optische microscopen van post 9011
Delen en toebehoren van instrumenten, enz., van post 9013
Gemonteerde objectieven, ongeacht de stof, voor camera's, projectietoest., enz.
Fototoestellen voor het vervaardigen van clichés of drukcilinders
Fototoestellen voor onderwater- of luchtfotografie, voor medisch onderzoek, ...
Fototoestellen voor 'direct-klaar'-fotografie
Eenogige spiegelreflexcamera's voor rolfilm met een breedte ≤ 35 mm
Andere fototoestellen, voor rolfilm met een breedte < 35 mm
Andere fototoestellen, voor rolfilm met een breedte van 35 mm
Fototoestellen (excl. stilstaand-beeld-videocamera's)
Filmcamera's voor film met een breedte < 16 mm of voor dubbel-8 films
Andere filmcamera's
Filmprojectietoestellen
Projectietoestellen voor diapositieven
Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden, neg
Elektronische flitstoestellen
Andere flitstoestellen voor de fotografie
Vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie
Apparaten, enz., voor het automatisch ontwikkelen van film
Andere apparaten, enz., voor foto- en filmlaboratoria; negatoscopen
Projectieschermen
Leesapparaten voor micro-opnamen
Delen en toebehoren van fototoestellen
Delen en toebehoren van andere toestellen van post 9006
Delen en toebehoren van filmcamera's
Delen en toebehoren van filmprojectietoestellen
Delen en toebehoren van toestellen van post 9008
Delen en toebehoren van apparaten en uitrustingsstukken van post 9010

33409200
33501113

Reparatie en onderhoud van foto- en filmapparatuur en optische instrumenten, voor professioneel gebruik
Polshorloges, elektrisch (incl. stophorloges), edel metaal: mechanische aanwijzing
Polshorloges, elektrisch werkend, met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal (incl.
stophorloges) (excl. horloges met uitsluitend mechanische aanwijzing)
Andere polshorloges van edel metaal
Andere horloges van edel metaal of geplateerd, elektrisch

33501119
33501130
33501150
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33501213
33501215
33501217
33501230
33501250
33501300
33501413
33501419
33501433
33501439
33501443
33501450
33501460
33501475
33501479
33502133
33502135
33502137
33502150
33502235
33502239
33502290
33502330
33502350
33502370
33502400
33502500
33502613
33502615
33502619
33502630
33502654
33502657
33502700

Polshorloges, zakhorloges e.d., op batterij/accu, incl. stophorloges: mechanische aanwijzing (excl. GS 9101)
Polshorloges, zakhorloges e.d., op batterij/accu, incl. stophorloges: optisch-elektronische aanwijzing (excl. GS
9101)
Polshorloges, zakhorloges e.d., op batterij/accu, incl. stophorloges: andere aanwijzing (excl. GS 9101)
Andere polshorloges en andere horloges, ook indien met stophorloge
Andere horloges, niet van edel metaal of geplateerd, elektrisch
Klokjes voor instrumentenborden, e.d., voor auto's en andere vervoermiddelen
Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk, elektrisch
Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk, andere
Wekkers, geen horloge-uurwerk, uitsluitend elektrisch
Andere wekkers, met ander dan horloge-uurwerk
Wandklokken, elektrisch
Wandklokken, niet-elektrisch, excl. koekoeksklokken
Klokken in een centraal bestuurd tijdaanwijzingssysteem, z.g. moederkloksystemen
Tafel- of schoorsteenmantelklokken, niet-elektrisch
Andere klokken, niet-elektrisch, n.e.g.
Horloge-uurwerken, elektrisch, uitsluitend mechanische aanwijzing
Horloge-uurwerken, elektrisch, uitsluitend optisch-elektronische aanwijzing
Andere horloge-uurwerken, elektrisch
Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd, neg
Andere uurwerken, elektrisch, van wekkers
Andere uurwerken, elektrisch, n.e.g.
Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken, neg
Complete horloge-uurwerken, niet/gedeeltelijk gemonteerd, met onrust met spiraalveer
Andere complete horloge-uurwerken, niet of gedeeltelijk gemonteerd
Niet-complete horloge-uurwerken, gemonteerd
Onvolledige, onafgewerkte horloge-uurwerken ('ébauches')
Andere complete, niet-complete en onvolledige uurwerken, niet/ged. gemonteerd
Horlogekasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
Horlogekasten van onedel metaal
Horlogekasten, neg
Delen van horlogekasten
Kasten voor klokken, voor pendules enz.
Delen van kasten voor klokken, pendules, enz.
Horloge banden van metaal en delen daarvan
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33502810
33502830
33502850
33502870
33502910
33502930
33502950
33502970
33509100
33509200
34101130
34101150
34101200
34101300
34102133
34102136

34102230
34102250
34102310
34102330
34102340
34102353
34102355
34102430
34102490

Veren, incl. onrustveren
Steentjes
Wijzerplaten
Andere delen voor de uurwerkmakerij
Controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen
Parkeermeters en andere tijdcontroleapp., neg (excl. minuten-/secondentellers)
Minutentellers en secondentellers
Schakelklokken e.d. met uurwerk of synchroonmotor
Installatie van industriële tijdmeters
Reparatie en onderhoud van industriële tijdmeters
Motoren met op- en neergaande zuigers voor voertuigen, cilinderinh. ≤ 250 cm³
Motoren met op- en neergaande zuigers voor voertuigen, 250 cm³ < cilinderinhoud ≤ 1000 cm³
Motoren met op- en neergaande zuigers voor voertuigen, cilinderinhoud > 1000 cm³
Zuigermotoren met zelfontsteking voor automob., tractors, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer
over land
Motorvoertuigen met een benzinemotor ≤ 1000 cm³ (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 personen,
sneeuwmobielen, voertuigen voor het vervoer van personen op golf buggies en dergelijke voertuigen)
Ander automobielen ( incl. kampeerauto's), met een motor met vonkontsteking en met op- en neergaande
zuigers, met een cilinderinhoud >1000 cm³ maar ≤ 1 500 cm³
Motorvoertuigen met een benzinemotor > 1500 cm³ (incl. kampeerauto's met een clinderinhoud > 3000 cm³,
excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 personen, sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen)
Kampeerauto's, motor met longontsteking, cilinderinhoud >1500 cm³ maar ≤ 3000 cm³
Motorvoertuigen met een diesel- of semi-dieselmotor ≤ 1500 cm³ (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10
personen, sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen)
Motorvoertuigen met een diesel- of semi-dieselmotor > 1500 cm³, maar ≤ 2500 cm³ (excl. voertuigen voor het
vervoer van ≥ 10 personen, sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen)
Motorvoertuigen met een diesel- of semi-dieselmotor > 2500 cm³ (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10
personen, sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen)
Kampeerauto's, motor met zelfontsteking, cilinderinhoud 1500 cm³ maar ≤ 2500 cm³
Kampeerauto's, motor met zelfontsteking, cilinderinhoud > 2500 cm³
Voertuigen met een elektromotor, voor het vervoer van personen (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10
personen, sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen)
Andere voertuigen voor het vervoer van personen (excl. voertuigen voor het vervoer van ≥ 10 personen,
sneeuwmobielen, golf buggies en dergelijke voertuigen, met elektrische aandrijving)
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34103033
34103035
34103053
34103055
34103059
34104110
34104130
34104140
34104230
34104250
34104290
34104400
34104500
34105100
34105200
34105300
34105410
34105430
34105450
34105490
34201030
34201050
34202100
34202230
34202293
34202295
34202297
34202300

Motorvoertuigen voor het vervoer van ≥ 10 personen, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) en een cilinderinhoud ≤ 2500 cm³
Motorvoertuigen van de soort gebruikt voor openbaar vervoer, voor het vervoer van ≥ 10 personen, met een
motor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor) en een cilinderinhoud > 2500 cm³
Motorvoertuigen van de soort gebruikt voor openbaar vervoer, voor het vervoer van ≥ 10 personen, met een
motor met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud ≤ 2800 cm³
Motorvoertuigen van de soort gebruikt voor openbaar vervoer, voor het vervoer van ≥ 10 personen, met een
motor met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud > 2800 cm³
Automobielen voor personenvervoer voor ≥ 10 pers. (incl. bestuurder), met andere motor
Automobielen voor goederenvervoer met een diesel- of semi-dieselmotor, met een maximaal toegelaten
gewicht ≤ 5 ton (excl. dumpers voor gebruik in het terrein)
Automobielen voor goederenvervoer met een diesel- of semi-dieselmotor, met een maximaal toegelaten
gewicht > 5 ton, maar ≤ 20 ton (incl. bestelwagens, maar excl. dumpers voor gebruik in het terrein)
Automobielen voor goederenverv., motor met zelfontst., max. toelaatbaar gew. > 20 ton
Automobielen voor goederenverv., motor met vonkontst., max. toelaatbaar gew. ≤ 5 ton
Automobielen voor goederenverv., motor met vonkontst., max. toelaatbaar gew. > 5 ton
Andere automobielen voor goederenvervoer
Trekkers (wegtractors) voor opleggers
Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 t/m 8705
Dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein
Kraanauto's
Voertuigen voor het zich verplaatsen op sneeuw en op golfvelden e.d.
Verrijdbare boortorens
Brandweerauto's
Automobielen met menginstallatie voor beton
Andere automobielen voor bijzondere doeleinden
Carrosserieën (incl. cabines) voor automob. en andere motorvoert. voor hoofdzakelijk pers. vervoer voor < 10
pers. (incl. bestuurder)
Carrosserieën (incl. cabines) voor automob.(excl. pers. vervoer < 10 pers. incl. bestuurder), tractors en andere
motorvoert.
Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen)
Vouwwagens en vouwcaravans
Andere caravans, e.d., ≤ 750 kg
Andere caravans, e.d., 750 kg < gewicht ≤ 3500 kg
Andere caravans, e.d., > 3500 kg
Andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer
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34203030
34203050
34203070
34203090
34301100
34301200
34302010
34302020
34302033
34302036
34302040
34302050
34302061
34302063
34302065
34302067
34302080
34302090
34303030
34303090
35112130
35112190
35112230
35112290
35112330
35112390
35112470
35112480
35112490
35113130
35113190
35113230

Delen van aanhangwagens, opleggers, enz.: chassis
Delen van aanhangwagens, opleggers, enz.: carrosserieën
Delen van aanhangwagens, opleggers, enz.: assen
Andere delen van aanhangwagens, opleggers, enz.
Delen voor zuigermotoren met vonkontsteking (niet luchtvaartuigmotoren)
Delen voor zuigermotoren met zelfontsteking
Bumpers en delen daarvan (incl. van kunststof)
Remmen en servoremmen, alsmede delen daarvan (excl. niet-gemonteerde remvoeringen)
Versnellingsbakken en delen daarvan
Drijfassen met differentieel, ook indien met andere overbrengingsorganen, draagassen en delen daarvan
Wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan
Ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers daaronder begrepen)
Radiatoren voor tractors, auto's, vrachtwagens, takelwagens, brandweerauto's, auto's met menginstallatie voor
beton, veegauto's, sproeiauto's, werkplaatsauto's en röntgenauto's; delen daarvan
Knaldempers en uitlaatpijpen; delen daarvan
Koppelingen en delen daarvan
Stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan
Airbags met opblaassysteem; delen daarvan
Andere delen en toebehoren voor tractors, automobielen en andere voertuigen, n.e.g.
Veiligheidsgordels
Andere delen en toebehoren van carrosserieën (incl. cabines)
Schepen voor personenvervoer en veerboten, zeegaand
Veerboten en andere schepen, hoofdzakelijk voor personenvervoer, nieuwbouw, binnenvaart
Olietankers en andere tankschepen, zeegaand
Tankschepen, nieuwbouw, binnenvaart
Koelschepen, andere dan tankschepen, nieuwbouw, zeevaart
Koelschepen, andere dan tankschepen, nieuwbouw, binnenvaart
Bulkcarriers, algemene vrachtschepen, containerschepen, roroschepen, autoschepen, gastankers enz., en
andere schepen voor het vervoer van personen of van goederen, zeegaand
Andere schepen voor personen- of goederenvervoer, zonder mechanische voortbeweging, nieuwbouw,
binnenvaart
Andere schepen voor personen- of goederenvervoer, met mechanische voortbeweging, nieuwbouw,
binnenvaart
Vissersvaartuigen, nieuwbouw, zeegaand
Vissersvaartuigen, nieuwbouw, binnenvaart
Sleepboten, nieuwbouw
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35113250
35113290
35113330

35113350

35113370
35113393
35113395
35114000
35115000
35119100
35119200
35119350
35121130
35121151
35121157
35121234
35121237
35121330
35121355
35121357
35121393
35121395
35121397
35129000
35201100
35201200
35201330
35201390
35202030

Zeeduwboten, nieuwbouw
Duwboten, nieuwbouw, excl. zeeduwboten
Baggermolens en zandzuigers, nieuwbouw, zeegaand
Drijvende kranen, drijvende droogdokken en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige
betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie (excl. baggermolens en zandzuigers, boor- en werkeilanden, die
al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden; vissersvaartuigen en oorlogsschepen), zeegaand
Baggermolens en zandzuigers en andere schepen, waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is
vergeleken met de hoofdfunctie (excl. boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst
kunnen worden; vissersvaartuigen en oorlogsschepen), niet zeegaand
Andere schepen, incl. reddingsboten, andere dan roeiboten, nieuwbouw, zeegaand
Andere schepen, incl. reddingsboten, andere dan roeiboten, nieuwbouw, binnenvaart
Boor- en werkeilanden die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden, nieuwbouw
Ander drijvend materieel (vlotten, tanks, caissons, boeien en drijvende bakens, boeien uit polyurethaan, enz.),
nieuwbouw
Reparatie van schepen (excl. sport- en recreatievaartuigen), baggermolens, booreilanden e.d.
Verbouw van schepen (excl. sport- en recreatievaartuigen), baggermolens, booreilanden e.d.
Uitrusting van schepen, van boor- en werkeilanden en van drijvend materieel
Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, zeegaand, lengte ≥ 12 m
Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, lengte ≤ 7,5 m, binnenvaart
Zeilschepen, ook indien met hulpmotor, 7,5 m < lengte < 12 m, binnenvaart
Opblaasbare boten, gewicht ≤ 100 kg
Opblaasbare boten, gewicht > 100 kg
Motorboten, andere dan die met buitenboordmotor, zeegaand, lengte ≥ 12 m
Motorboten, andere dan die met buitenboordmotor, lengte ≤ 7,5 m, binnenvaart
Motorboten, andere dan die met buitenboordmotor, 7,5 m < lengte < 12 m, binnenvaart
Andere jachten en plezier- en sportvaartuigen, ≤ 100 kg
Andere jachten en plezier- en sportvaartuigen, > 100 kg, lengte ≤ 7,5 m
Andere jachten en plezier- en sportvaartuigen, lengte > 7,5 m
Onderhoud, reparatie, verbouwing en uitrusting van plezier- en sportvaartuigen
Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron)
Dieselelektrische locomotieven
Elektr. locomotieven en railtractors (met elektrische accumulatoren)
Andere locomotieven, railtractors en tenders
Motorwagons en railauto's, elektr. aangedreven, zonder eigen energiebron
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35202090
35203100
35203200
35203330
35203350
35204030
35204055
35204058
35204059
35209100
35209200
35301100
35301210
35301230
35301250
35301270
35301300
35301430
35301450
35301500
35301600

35302250
35303130
35303150
35303200

Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, niet elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron
Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen
Personenrijtuigen en speciale wagons voor spoor-/tramwegen, zonder eigen beweegkracht, excl. die voor
onderhoud van spoor-/tramwegen
Tank-, koel- en gesloten wagons (met wanden en dak), zonder eigen beweegkracht, voor spoor-/tramwegen
Zelflossende wagons (geen tank- en koelwagons), open wagons (hoogte > 60 cm) en wagons n.e.g., voor
spoor-/tramwegen
Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Vast materieel en toestellen voor spoor- en tramwegen
Delen van materieel en toest. voor spoor-/tramwegen, verkeers-/waterwegen, vliegvelden en havens
Mechanische signaal-, veiligheids-, bedieningstoest. e.d. voor spoor-/tramwegen, verkeers-/waterwegen,
vliegvelden en havens
Reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Renovatie van rollend spoor- en tramwegmaterieel
Motoren van luchtvaartuigen, met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers, voor civiel gebruik
Turbinestraalmotoren of turbofans met een stuwkracht (“dry thrust”) van ≤ 25 kN, voor civiel gebruik
Turbinestraalmotoren of turbofans met een stuwkracht (“dry thrust”) van > 25 kN, voor civiel gebruik
Schroefturbines met een vermogen van ≤ 1100 kW, voor civiel gebruik
Schroefturbines met een vermogen van > 1100 kW, voor civiel gebruik
Straalmotoren (reactiemotoren), voor civiel gebruik (incl. ramjets, pulsejets en raketmotoren) (excl.
turbinestraalmotoren, geleide raketten met geïntegreerde motoren)
Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan, deklandingstoestellen en dergelijke en delen
daarvan, voor civiel gebruik
Toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daarvan, voor civiel gebruik
Delen van zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, bestemd voor
burgerluchtvaartuigen
Delen van turbinestraalmotor of schroefturbines, voor civiel gebruik
Luchtballons, luchtschepen en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme, voor civiel gebruik
(incl. radiosondes, loodsballonnen, ballonnen voor het meten van de wolkhoogte, meteorologische vliegers
e.d.)
Hefschroefvliegtuigen met een leeggewicht van ≤ 2000 kg, voor civiel gebruik
Hefschroefvliegtuigen met een leeggewicht van > 2000 kg, voor civiel gebruik
Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van ≤ 2000 kg, voor civiel gebruik
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35303300
35303400
35304000

35305030

35305050
35305090
35309100
35309230
35309250
35309270
35411100
35411213
35411215
35411230
35411250
35411270
35411300
35412030
35412090
35421030
35421050
35422013
35422015
35422019
35422023
35422025
35422027
35422033
35422039
35422040

Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van > 2000 kg, ≤ 15000 kg, voor civiel gebruik
Vliegtuigen en andere luchtvaartuigen met een leeggewicht van > 15 000 kg, voor civiel gebruik
Ruimtevaartuigen, satellieten en draagraketten voor ruimtevaartuigen, voor civiel gebruik
Propellers en rotors, alsmede delen daarvan voor luchtschepen, zweefvliegtuigen en andere luchtvaartuigen
zonder voortbewegingsmechanisme, hefschroefvliegtuigen en vliegtuigen, voor civiel gebruik
Landingsgestellen en delen daarvan voor luchtschepen, zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere
luchtvaartuigen zonder voortbewegingsmechanisme, hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen en
draagraketten voor ruimtevaartuigen, voor civiel gebruik
Delen van alle soorten luchtvaartuigen, excl. propellers, rotors, landingsgestellen, voor civiel gebruik
Reparatie en onderhoud van burgerluchtvaartuigen en motoren van luchtvaartuigen
Renovatie van motoren van burgerluchtvaartuigen
Renovatie van burgerhefschroefvliegtuigen
Renovatie van burgervliegtuigen en andere luchtvaartuigen (excl. hefschroefvliegtuigen en motoren van
luchtvaartuigen)
Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor met op- en neergaande zuigers, cilinderinh. ≤ 50 cm³
Scooters, motor met op- en neergaande zuigers, 50 cm³ < cilinderinh. ≤ 250 cm³
Motorrijwielen, motor met op- en neergaande zuigers, 50 cm³ < cilinderinhoud ≤ 250 cm³, excl. scooters
Motorrijwielen, motor met op- en neergaande zuigers, 250 cm³ <cilinderinhoud ≤ 500 cm³
Motorrijwielen, motor met op- en neergaande zuigers, 500 cm³ < cilinderinhoud ≤ 800 cm³
Motorrijwielen, motor met op- en neergaande zuigers, cilinderinhoud > 800 cm³
Andere motorrijwielen, rijwielen met hulpmotor en zijspanwagens
Zadels van motorrijwielen
Andere delen en toebehoren van motorrijwielen
Rijwielen, (incl. bakfietsen), zonder motor: zonder kogellagers
Rijwielen, (incl. bakfietsen), zonder motor: andere
Frames voor rijwielen
Vorken voor rijwielen
Delen van rijwielen neg
Velgen voor rijwielen
Spaken voor rijwielen
Naven, andere dan remnaven, voor rijwielen
Remnaven voor rijwielen
Remmen voor rijwielen, excl. remnaven
Zadels voor rijwielen
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35422053
35422055
35422063
35422065
35422067
35431130
35431190
35431200
35501000
36111110
36111130
36111155
36111159
36111170
36111190
36111210
36111230
36111250
36111290
36111300
36111410
36111430
36121110
36121130
36121150
36121173
36121175
36121190
36121230
36121250
36121270
36121290
36121300
36131050
36131090
36141100

Pedalen voor rijwielen
Pedaalaandrijvingen voor rijwielen
Sturen voor rijwielen
Bagagedragers voor rijwielen
Derailleurs (kettingschakelaars) voor rijwielen
Invalidenwagens zonder voortbewegingsmechanisme
Invalidenwagens met voortbewegingsmechanisme
Delen en toebehoren van invalidenwagens
Andere voertuigen zonder eigen beweegkracht, neg
Zitmeubelen voor burgerluchtvaartuigen
Zitmeubelen voor automobielen
Draaistoelen, in hoogte verstelbaar, opgevuld, rugleuning, wielen of glijders
Andere draaistoelen, in hoogte verstelbaar, niet opgevuld, zonder wielen of glijders
Zitmeubelen, opgevuld, onderstel van metaal
Zitmeubelen met onderstel van metaal, niet opgevuld
Zitmeubelen, die tot bed kunnen worden omgevormd, excl. tuin- en campingmeubelen
Zitmeubelen van teen, rotting, bamboe of dergelijke stoffen
Zitmeubelen, opgevuld, onderstel van hout
Zitmeubelen met onderstel van hout, niet opgevuld
Andere zitmeubelen, n.e.g.
Delen van zitmeubelen: hout
Delen van zitmeubelen voor burgerluchtvaartuigen en andere delen van zitmeubelen
Tekentafels (andere dan die van 9017)
Bureaus voor kantoren, metaal, hoogte ≤ 80 cm
Ander kantoormeubilair, metaal, hoogte ≤ 80 cm
Ander kantoormeub. van metaal, > 80 cm, kasten met deuren, rolluiken, kleppen
Ander kantoormeub. van metaal, hoogte > 80 cm, kasten met laden, kaartkasten
Ander kantoormeubilair van metaal, hoogte > 80 cm
Bureaus van hout, hoogte ≤ 80 cm
Kantoormeubilair van hout, n.e.g., hoogte ≤ 80 cm
Kantoormeubilair van hout, kasten met deuren, kaartkasten, hoogte > 80 cm
Kantoormeubilair van hout, ander, hoogte > 80 cm
Meubelen van hout voor winkels
Houten meubelen voor keukens: in elementen
Houten meubelen voor keukens: andere
Meubelen van metaal, n.e.g.
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36141230
36141250
36141300
36141430
36141450
36141530
36141550
36141590
36151100
36151230
36151250
36151270
36151290
36211000
36221110
36221130
36221150
36221170
36221230
36221250
36221330
36221351
36221353
36221355
36221430
36221450
36221470
36301110
36301130
36301150
36301235
36301239
36301250
36301290
36301310
36301330

Meubelen van hout voor slaapkamers
Meubelen van hout voor zit- en eetkamers
Meubelen van hout, n.e.g.
Meubelen van kunststof
Meubelen van andere stoffen, n.e.g.
Delen van meubelen: metaal
Delen van meubelen: hout
Delen van meubelen: andere
Springbakken, spiraalmatrassen e.d.
Matrassen van rubber met celstructuur
Matrassen van kunststof met celstructuur
Matrassen met metalen binnenvering
Matrassen van andere stoffen, n.e.g.
Munten
Gekweekte parels, bewerkt (excl. aaneengeregen, gezet of gevat)
Andere diamant, niet gevat noch gezet, n.e.g.
Edelstenen (excl. diamant) anders bewerkt dan enkel gezaagd of ruw bewerkt
Synthetische ... (half)edelstenen, bewerkt doch niet gezet...
Industriediamant, niet gevat noch gezet, n.e.g.
Poeder en stof van natuurlijke of synthetische (half)edelstenen
Bijouterieën/juwelen, delen daarvan, edele metalen (incl. bekleed/geplateerd)
Edelsmidswerk van zilver
Edelsmidswerk van edele metalen, n.e.g.
Edelsmidswerk van onedele metalen geplateerd met edele metalen
Werken van metalen geplateerd met edele metalen, n.e.g.
Werken van echte of gekweekte parels
Katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas
Staande piano's, nieuw
Vleugelpiano's
Mechanische piano's, klavecimbels en andere snaarinstr. met klavier, n.e.g.
Violen
Strijkinstrumenten, n.e.g.
Gitaren
Andere snaarinstrumenten
Orgels met pijpen en klavier; harmoniums e.d. instrumenten met klavier
Accordeons en dergelijke instrumenten
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36301350
36301410
36301440
36301510
36301533
36301537
36301540
36301550
36301590
36301630
36301650
36301730
36301750
36301813
36301817
36301830
36301891
36301897
36309200
36401133
36401135
36401137
36401153
36401155
36401157
36401200
36401300
36401410
36401430
36401450
36401463
36401465
36401480
36401490
36401530
36401550

Mondharmonica's
Koperinstrumenten
Andere blaasinstrumenten, exclusief koperinstrumenten
Orgels
Digitale piano's
Synthesizers met klavier
Keyboards en andere elektrische instrumenten met klavier
Elektrische gitaren
Elektrische instrumenten, n.e.g.
Slaginstrumenten
Muziekdozen, orchestrions, ...; lokfluitjes; fluitjes
Metronomen en diapasons; mechanieken voor muziekdozen
Snaren voor muziekinstrumenten
Delen en toebehoren van piano's
Delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9207
Delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9202
Delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9205
Andere delen en toebehoren van muziekinstrumenten, n.e.g.
Reparatie en onderhoud van muziekinstrumenten
Ski's voor het langlaufen
Ski's, excl. ski's voor het langlaufen
Skibindingen en ander materieel voor de sneeuwskisport
IJsschaatsen
Rolschaatsen
Delen en toebehoren van ijs- en rolschaatsen
Waterski's, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de watersport
Artikelen en materieel voor gymnastiek of atletiek
Handschoenen en wanten voor sportbeoefening, van leder
Golfstokken en ander materieel voor het golfspel
Artikelen en materieel voor tafeltennis
Tennisrackets
Rackets (badminton, squash), excl. tennisrackets
Ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen
Andere artikelen en ander materieel voor sporten en openluchtspelen, n.e.g.
Hengelstokken, vishaken en hengelmolens
Hengelbenodigdheden, schepnetjes voor alle doeleinden ...
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36501100
36501230
36501250
36501300

Poppen, zijnde nabootsingen van de mens
Opgevuld speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of niet-menselijke wezens
Speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens, niet opgevuld
Delen en toebehoren voor poppen, zijnde nabootsingen van de mens

36502020
36502095
36502097
36503100
36503250
36503290
36503310
36503330
36503343
36503349
36503350
36503363
36503373
36503390
36504100
36504200
36504310
36504330
36504355
36504359
36611030
36611050
36611090
36621110
36621130
36621150
36621190
36621210
36621235
36621237
36621250

Elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander toebehoren; zelfbouwmodellen op schaal
Andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed: kunststof
Bouwdozen en constructiespeelgoed (excl. die van kunststof en zelfbouwmodellen)
Speelgoed op wielen, waarop of waarin door kinderen wordt gereden; poppenwagens
Puzzels van hout
Puzzels, andere
Speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten
Ander speelgoed, aangeboden in assortimenten, n.e.g.
Speelgoed en modellen, met motor, van kunststof
Speelgoed en modellen, met motor, n.e.g.
Speelgoedwapens
Ander speelgoed van kunststof
Ander speelgoed van metaal: miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten
Ander speelgoed, n.e.g.
Speelkaarten
Videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger
Biljarten en toebehoren daarvoor
Spellen, werkend met munt- of penninginworp (excl. bowlinginstallaties)
Elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden
Andere artikelen voor gezelschapsspellen
Manchetknopen en dergelijke knopen van onedel metaal (incl. geplateerd)
Fancybijouterieën van onedel metaal (incl. geplateerd), n.e.g.
Fancybijouterieën (excl. van onedel metaal)
Bezems, ..., van samengebonden twijgen of ander plantaardig materiaal
Mechanische vegers zonder motor
Andere bezems en borstels voor straten, huishoudens en dieren
Bezems en borstels, n.e.g.
Tandenborstels
Haarborstels
Scheerkwasten en andere borstels voor de lichaamsverzorging
Penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven
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36621270
36621330
36621350
36621370
36631000
36632113
36632115
36632117
36632119
36632130
36632150
36632230
36632255
36632259
36632310
36632335
36632339
36632353
36632355
36632410
36632430
36632450
36632510
36632530
36632550
36632570
36633130
36633150
36633200
36633333
36633335
36633337
36633339
36633350
36633430
36633450

Penselen voor het aanbrengen van cosmetica
Borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen, enz.
Verfkussens en verfrollen
Borstels, zijnde delen van machines, toestellen of voertuigen, n.e.g.
Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties
Kogelpennen met dun vloeibare inkt (rolschrijvers)
Kogelpennen met houder .. van edele met. of van met. geplat. met edele met.
Kogelpennen met vervangbare vulling
Kogelpennen, andere
Vilt- en merkstiften en andere pennen met poreuze punt
Vulpotloden
Tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt
Vulpennen met houder .. van edele met. of van met. geplat. met edele met.
Andere vulpennen
Assortimenten van artikelen van twee of meer onderverdelingen van 9608
Vullingen voor kogelpennen met punt met dun vloeibare inkt
Vullingen voor kogelpennen met punt, andere
Schrijfpennen en punten voor schrijfpennen
Delen van artikelen van 9608
Potloden
Stiften voor potloden of vulpotloden
Schrijf- en tekenkrijt en kleermakerskrijt (excl. van 9608)
Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden
Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, ...
Stempelkussens
Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten
Paraplu's en parasols
Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen
Delen, garnituren en toebehoren voor artikelen van posten 6601 en 6602
Drukknopen en delen daarvan
Knopen van kunststof, niet overtrokken met textiel
Knopen van onedel metaal, niet overtrokken met textiel
Knopen, n.e.g.
Treksluitingen
Knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm
Delen van treksluitingen
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36634000
36635030
36635050
36636110
36636140
36636170
36636210
36636230
36636300
36636400
36637130
36637150
36637230
36637250
36637315
36637319
36637330
36637350
36637370
36637400
36637500
36637650
36637690
36637710
36637720
36637730
36637740
36637750
36637770
36637790
399900Z0

Linoleum, vloerbed.: deklaag op drager van textiel, ook in bep. vorm gesneden
Mensenhaar, gericht, ..., haar van dieren en synthetisch mat., voor pruiken
Pruiken, baarden, wenkbrauwen, ..., van haar van mensen/dieren, textiel, neg
Sigarettenaanstekers en andere aanstekers
Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan
Ebauchons van pijpen, van hout of van wortel
Ferrocerium, vonkende legeringen; artikelen uit ontvlambare stoffen, n.e.g.
Delen van aanstekers (excl. vuursteentjes en lonten)
Lucifers (excl. pyrotechnische artikelen van 3604)
Vloeibare brandstof en ... gas in recipiënten, voor aanstekers, ≤ 300 cm³
Kerstfeestartikelen
Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, n.e.g.
Kinderwagens
Delen van kinderwagens
Kammen, haarklemmen en dergelijke, van geharde rubber of van kunststof
Kammen, haarklemmen en dergelijke, van andere stoffen, n.e.g.
Haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan
Vaporisators voor toiletgebruik, monturen en montuurkoppen daarvoor
Poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica
Instrumenten, apparaten, ... en modellen voor het geven van demonstraties
Kaarsen en dergelijke artikelen
Kunstbloemen, -loofwerk en -vruchten en artikelen daarvan, van kunststof
Kunstbloemen, -loofwerk en -vruchten en artikelen daarvan, van andere stoffen
Werken van darmen, goudvlies, blazen of pezen
Bereide vogelhuiden met veren of dons; veren, ...
Stoffen van dierlijke herkomst geschikt om te worden gesneden; werken daarvan
Plantaardige/min. st. ... gesneden; gevormde ... werken van was, stearine ...
Handzeven en handteemsen
Thermosflessen ... met vacuümisolatie; delen daarvan
Paspoppen ...; automaten en mechanische blikvangers, voor etalages
Geprefabriceerde bouwwerken van kunststof, cement of aluminium
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