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VERORDENING (EG) Nr. 2820/98 VAN DE RAAD
van 21 december 1998
houdende toepassing, voor de periode van "C1 van 1 juli 1999 3
tot en met 31 december 2001, van een meerjarenschema van
algemene tariefpreferenties

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
inzonderheid op artikel 113,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
(1)

Overwegende dat de Gemeenschap, overeenkomstig het aanbod
dat zij in het kader van de Conferentie van de Verenigde Naties
inzake handel en ontwikkeling (UNCTAD) heeft gedaan, sedert
1971 algemene tariefpreferenties toekent voor bepaalde landbouw- en industrieproducten uit de ontwikkelingslanden; dat de
eerste tienjarige toepassingstermijn van het preferentiestelsel op
31 december 1980 is geëindigd en de tweede tienjarenperiode op
31 december 1990; dat de Gemeenschap haar schema evenwel
ongewijzigd tot 31 december 1994 heeft verlengd; dat de
Gemeenschap op deze datum voor haar aanbod een nieuwe
periode van tien jaar (1995-2004) heeft geopend;

(2)

Overwegende dat wordt erkend dat het stelsel in het verleden een
positieve invloed heeft gehad op de toegang van de ontwikkelingslanden tot de markten van de preferenties verlenende landen en dat
het dientengevolge gerechtvaardigd is het stelsel voor een
bepaalde periode naast andere prioritaire actiemiddelen, in het
bijzonder de multilaterale liberalisering van het handelsverkeer, te
handhaven;

(3)

Overwegende dat de Commissie in haar mededeling aan de Raad
van 1 juni 1994 heeft aangegeven op welke wijze zij haar schema
van algemene preferenties voor de periode van 1995 tot 2004 zal
toepassen;

(4)

Overwegende dat dit tienjarenprogramma in 1995 werd bevestigd
door de goedkeuring van het eerste schema van het decennium dat
werd geopend bij Verordening (EG) nr. 3281/94 van de Raad van
19 december 1994 betreffende een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties voor bepaalde industrieproducten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (1995-1998) (2) en Verordening
(EG) nr. 1256/96 van de Raad van 20 juni 1996 houdende
toepassing, voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni
1999, van een meerjarenschema van algemene tariefpreferenties
voor bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit de ontwikkelingslanden (3);

(5)

Overwegende dat het Verdrag betreffende de Europese Unie een
nieuwe impuls heeft gegeven aan het ontwikkelingsbeleid van de
Gemeenschap in het kader van de buitenlandse politiek van de
Europese Unie, waarvan de duurzame economische en sociale
ontwikkeling van de ontwikkelingslanden en de geleidelijke en
harmonieuze integratie van deze landen in de wereldeconomie een
van de prioriteiten is;

(6)

Overwegende dat het schema van algemene preferenties van de
Gemeenschap derhalve zijn rol als ontwikkelingsinstrument moet
blijven spelen, vooral die landen die daaraan het meest behoefte
hebben, met andere woorden voor de armste landen; dat het
schema voorts ten doel heeft de instrumenten van de Wereld-

(1) PB C 362 van 24.11.1998, blz. 1.
(2) PB L 348 van 31.12.1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 602/98 (PB L 80 van 18.3.1998, blz. 1.).
(3) PB L 160 van 29.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 602/98 (PB L 80 van 18.3.1998, blz. 1).
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handelsorganisatie (WTO) aan te vullen en moet bijdragen aan de
integratie van de ontwikkelingslanden in de internationale
economie en in het multilaterale handelsverkeer; dat de preferenties derhalve overgangsmaatregelen zijn die naar behoefte
worden toegekend en die geleidelijk moeten worden ingetrokken
wanneer de behoefte kennelijk niet meer aanwezig is;
(7)

Overwegende dat, wat het effect van de preferentiemarge op de
potentiële omvang van de preferentiële handel betreft, het schema
van algemene preferenties van de Gemeenschap verder gericht
moet zijn op de globale neutraliteit van het liberaliseringsniveau
ten opzichte van de voorafgaande schema’s, onverminderd de
toepassing van bijzondere stimuleringsregelingen;

(8)

Overwegende dat het schema van algemene preferenties van de
Gemeenschap tevens rekening moet houden met het gevoelige
karakter van bepaalde sectoren of producten voor de landbouw en
de industrie in de Gemeenschap; dat deze gevoelige sectoren
tegen een te omvangrijke invoer beschermd moeten worden door
een tweevoudig mechanisme van tariefdifferentiatie en, in spoedeisende gevallen, vrijwaringsmaatregelen;

(9)

Overwegende dat, teneinde de toegang tot de markt van de
Gemeenschap voor de minder en minst ontwikkelde landen te
verbeteren en de daadwerkelijke benutting van de preferenties
door deze landen te bevorderen, het dienstig is het graduatiemechanisme te handhaven;

(10) Overwegende dat her graduatiemechanisme sector/land berust op
de combinatie van, enerzijds, een ontwikkelinscriterium dat
gekwantificeerd wordt door middel van een ontwikkelingsindex
die rekening houdt met het inkomen per hoofd van de bevolking
en met de uitvoer van industriële producten uit het betrokken land
in vergelijking met de situatie in de Gemeenschap op dit gebied
en, anderzijds, een criterium van relatieve specialisatie dat
gekwantificeerd wordt door middel van een specialisatie-index
die het aandeel van een begunstigd land in de totale invoer in de
Gemeenschap in het algemeen en het aandeel van dit land in de
totale invoer in de Gemeenschap in een bepaalde sector weergeeft;
dat de combinatie van deze twee criteria het mogelijk moet maken
bij het uitsluiten van sectoren het bruto-effect van de specialisatieindex aan het ontwikkelingsniveau aan te passen;
(11) Overwegende dat de ontwikkeling van het handels- en kapitaalverkeer in de wereld voor de Gemeenschap aanleiding kan zijn de
resultaten van de toepassing van dit graduatiemechanisme voor
eind 1999 aan een nieuw onderzoek te onderwerpen;
(12) Overwegende dat her graduatiemechanisme sector/land eveneens
van toepassing moet blijven ten aanzien van begunstigde landen
waarvan de uitvoer van onder het stelsel van algemene preferenties vallende producten in een bepaalde sector meer dan een
kwart bedraagt van de uitvoer van de begunstigde landen in
dezelfde sector voor dezelfde producten in het statistisch
referentiejaar van het voorgaande schema, ongeacht het ontwikkelingsniveau van deze landen;
(13) Overwegende dat het graduatiemechanisme niet van toepassing
mag zijn op landen waarvan de uitvoer naar de Gemeenschap van
producten die onder het schema van algemene preferenties vallen
in een bepaalde sector niet meer dan 2 % bedraagt van de uitvoer
van de begunstigde landen naar de Gemeenschap in deze sector in
het statistisch referentiejaar van het voorgaande schema;
(14) Overwegende dat het dienstig is de uitsluiting van het schema te
handhaven voor landen en gebieden waarvan het inkomen per
hoofd van de bevolking hoger is dan dat van een lidstaat van de
Gemeenschap en waarvan de ontwikkelingsindex hoger is dan −1;
(15) Overwegende dat de leden van de WTO zich tijdens de
vergadering van ministers te Singapore in december 1996 ertoe
hebben verbonden een actieprogramma ten uitvoer te leggen dat
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erop gericht is de toegang van producten van oorsprong uit de
minst ontwikkelde landen tot hun markten te verbeteren;
(16) Overwegende dat Verordening (EG) nr. 602/98 van de Raad (1),
die op een mededeling van de Commissie van 16 april 1997 en op
de conclusies van de Raad van 2 juni 1997 gebaseerd is, de minst
ontwikkelde landen die geen lid zijn van de Overeenkomst van
Lomé dezelfde voordelen biedt als de landen die partij zijn bij
deze Overeenkomst;
(17) Overwegende dat landen die programma’s ter bestrijding van de
productie van en de handel in verdovende middelen ten uitvoer
leggen, verder in aanmerking dienen te komen voor de meest
gunstige regeling die hun reeds in het kader van het vorige schema
was toegekend; dat deze landen zoals voorheen voor vrijstelling
van rechten op industrie- en landbouwproducten in aanmerking
moeten komen, op voorwaarde dat zij hun inspanningen in de
strijd tegen verdovende middelen voortzetten; dat het dienstig is
deze regeling voor industrieproducten uit te breiden de landen van
de Midden-Amerikaanse gemeenschappelijke markt en tot
Panama;
(18) Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1154/98 van de
Raad (2), de bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming
van de rechten van werknemers en van het milieu ten uitvoer zijn
gelegd waarin de artikelen 7 en 8 van de Verordeningen (EG) nr.
3281/94 en (EG) nr. 1256/96 voorzien;
(19) Overwegende dat moet worden voorzien in de mogelijkheid deze
bijzondere stimuleringsregelingen aan de begunstige landen van
de algemene regeling toe te kennen, dat dit ook het geval dient te
zijn in de sectoren waarvoor deze landen, in voorkomend geval,
aan het graduatiemechanisme worden onderworpen; dat dit
evenwel niet geldt voor de sectoren waarop het in artikel 5, lid
1, van de Verordeningen (EG) nr. 3281/94 en (EG) nr. 1256/96
bedoelde mechanisme van toepassing is, aangezien dit sectoren
zijn die worden uitsgesloten om redenen in verband met de
concurrentiepositie, ongeacht het ontwikkelingsniveau van het
betrokken land;
(20) Overwegende dat de voordelen van de stimuleringsregeling ter
bescherming van de rechten van werknemers enkel mogen worden
toegekend aan landen die een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek indienen en het bewijs leveren dat zij wetgeving ten
uitvoer hebben gelegd waarin de inhoud is opgenomen van de
normen van de Overeenkomsten nr. 87 en nr. 98 van de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) betreffende de toepassing
van de beginselen van het recht zich de organiseren en collectief te
onderhandelen en nr. 138 betreffende de minimumleeftijd voor
toelating tot het arbeidsproces;
(21) Overwegende dat de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten van werknemers enkel mag worden
toegekend aan landen og, in bepaalde gevallen, sectoren die
daadwerkelijk maatregelen hebben genomen om de genoemde
normen toe te passen; dat derhalve moet worden voorzien in de
mogelijkheid van een gedeeltelijke toepassing van de bijzondere
regeling ten aanzien van bepaalde sectoren;
(22) Overwegende dat de toepassing van de stimuleringsregeling ter
bescherming van het milieu beperkt moet zijn tot de landen die
een daartoe strekkend verzoek indienen en het bewijs leveren dat
zij wetgeving ten uitvoer hebben gelegd waarin de inhoud van de
normen van de Internationale Organisatie voor tropisch hout
(ITTO) is opgenomen;
(23) Overwegende dat de verzoeken om toekenning van de bijzondere
stimuleringsregelingen og sociaal gebied en op het gebied van het
milieu bekendgemaakt dienen te worden volgens een procedure
(1) PB L 80 van 18.3.1998, blz. 1.
(2) PB L 160 van 4.6.1998, blz. 1.
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die belanghebbenden de gelegenheid geeft hun standpunt kenbaar
te maken; dat besluiten tot het al dan niet toekennen van de
bijzondere regelingen na grondig onderzoek van de aanvragen
door de Commissie en op gunstig advies van het Comité algemene
preferenties dienen te worden genomen;
(24) Overwegende dat de goede werking van de stimuleringsregeling
ter bescherming van de rechten van werknemers dient te worden
gewaarborgd door middel van een systeem van certificering door
de autoriteiten van de begunstigde landen waaruit blijkt dat de
betrokken producten aan de vorengenoemde normen voldoen en
door de toepassing van methoden van administratieve samenwerking, naar analogie van die welke voor de controle van de
oorsprong worden gebruikt;
(25) Overwegende dat het dienstig is voor de certificatie en de
administratieve samenweking gebruik te maken van de desbetreffende bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van
de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1);
dat het niettemin aanbeveling verdient bijzondere procedures vast
te stellen teneinde de legitieme belangen van de importeurs die
gebruik maken van de bijzondere stimuleringsregelingen te
vrijwaren;
(26) Overwegende dat voor een zo groot mogelijk stimulerend effect
van deze regeling een aantrekkelijke preferentiële marge moet
worden vastgesteld; dat het te dien einde wenselijk is de bij
Verordening (EG) nr. 1154/98 vastgestelde marges te handhaven;
(27) Overwegende dat de internationale criteria inzake de bescherming
van de tropische bossen op dit ogenblik niet kunnen worden
gebruikt om toezicht te houden op de exploitatie van deze bossen;
dat het in dit stadium wenselijk lijkt, voor de toepassing van een
stimuleringsregeling ter bescherming van het milieu, een systeem
van voorafgaande globale controle per land te handhaven,
onverminderd de mogelijkheid tot controle achteraf zodra de
omstandigheden dit toelaten; dat de aanvullende preferentiële
marges die in het kader van een dergelijke regeling kunnen
worden toegekend identiek kunnen zijn met die welke op sociaal
gebied werden vastgesteld;
(28) Overwegende evewel dat, gezien het bijzonder gevoelige karakter
van de in bijlage I, deel 1, bij deze verordening bedoelde
producten, het aanbeveling verdient de aanvullende verlaging van
het recht die voortvloeit uit te toepassing van de stimuleringsregelingen waarvoor genoemde producten in aanmerking komen
tot 40 % te beperken;
(29) Overwegende dat het in bepaalde bijzondere omstandigheden
gerechtvaardigd kan zijn de bijzondere stimuleringsregelingen
tijdelijk geheel of gedeeltelijk in te trekken; dat die bijvoorbeeld
het geval is bij niet-naleving van de door de begunstigde landen
aangegane verbintenissen;
(30) Overwegende dat het in bepaalde bijzondere omstandigheden
gerechtvaardigd kan zijn de toepassing van het schema geheel of
gedeeltelijk op te schorten; dat dit met name het geval is wanneer
enige vorm van slavernij wordt geconstateerd, bij de uitvoer van in
gevangenissen vervaardigde producten, wanneer de uit- en
doorvoer van verdovende middelen en het witwassen van geld
onvoldoende worden gecontroleerd, wanneer de wetgeving van
een begunstigd land discriminerend is ten aanzien van de
Gemeenschap of indien de methoden van administratieve samenwerking; die de goede werking van het schema waarborgen, niet
worden toegepast; dat dit eveneens het geval is bij niet-naleving
van de uit de Uruguay-ronde voortvloeiende verplichtingen in
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1427/97 (PB L 196 van 24.7.1997, blz. 31).
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verband met de markttoegang of van bepaalde internationale
overeenkomsten betreffende de instandhouding en het beheer van
de visbestanden;
(31) Overwegende dat het noodzakelijk is dat maatregelen inzake
tijdelijke intrekking worden voorafgegaan door een procedure die
alle belanghebbenden de gelegenheid geeft hun standpunt naar
voren te brengen;
(32) Overwegende dat snel optreden ten aanzien van derde landen
noodzakelijk is wanneer de financiële belangen van de Gemeenschap worden geschaad door fraude, ernstige en herhaalde
onregelmatigheden en een duidelijk gebrek aan administratieve
samenwerking in deze landen en dat het derhalve dienstig is de
Commissie in staat te stellen, nadat de lidstaten en de betrokken
handelaren in kennis zijn gesteld van gegronde twijfel terzake,
bepaalde preferenties tijdelijk op te schorten indien daarvoor
voldoende bewijs voorhanden is;
(33) Overwegende dat na de afwikkeling van een dergelijke procedure
het besluit tot tijdelijke intrekking als hierboven omschreven,
genomen moet worden met inachtneming van alle aspecten van de
betrekkingen met het begunstigde land; dat het belang van de
Gemeenschap in bepaalde gevallen het best gediend is indien het
onderzoek van deze aspecten, dat ook niet- handelsgerelateerde
elementen kan omvatten, in het kader van de Raad plaatsvindt, dat
deze laatste zich derhalve beslissingsbevoegdheid dient voor te
behouden inzake de gehele of gedeeltelijke intrekking van de
voordelen van het schema ten aanzien van een bepaald land;
(34) Overwegende dat het dienstig is, overeenkomstig het bepaalde in
Verordening nr. 552/97 (1); de volledige tijdelijke intrekking van
de tariefpreferenties voor industrie- en landbouwproducten uit de
Unie van Myanmar te handhaven omdat in dit land nog steeds
praktijken van gedwongen arbeid worden geconstateerd;
(35) Overwegende dat het niet dienstig lijkt de voordelen van dit
schema toe te kennen voor producten waarop antidumping- of
antisubsidiemaatregelen van toepassing zijn, indien bij het nemen
van deze maatregelen geen rekening is gehouden met de gevolgen
van de preferentiële regeling;
(36) Overwegende dat de uit hoofde van deze verordening toe te passen
preferentiële tarieven in de regel dienen te worden berekend op
basis van de conventionele rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief voor de betrokken producten; dat deze tarieven
evenwel op basis van de autonome rechten dienen te worden
berekend indien op de betrokken producten geen conventioneel
recht van toepassing is of indien het autonome recht lager is dan
het conventionele; dat het niet nodig is producten onder de
werking van deze verordening te brengen waarvoor op grond van
het gemeenschappelijk douanetarief een nulrecht geldt; dat de
berekening in geen geval gebasserd is op de rechten die in het
kader van conventionele of autonome tariefcontingenten worden
geheven;
(37) Overwegende dat dezelfde berekeningsmethode moet worden
gevolgd voor de ad-valoremrechten en de minimum- en maximumrechten van het gemeenschappelijk douanetarief; dat deze
verlaging van rechten in het algemeen geen invloed heeft op de
specifieke rechten die aan de ad-valoremrechten worden toegevoegd;
(38) Overwegende dat het dienstig is de bepalingen van het huidige
schema voor landbouwproducten zoals deze in Verordening (EG)
nr. 1256/96 zijn neergelegd, toe te passen tot de datum waarop zij
normaliter verstrijken, met andere woorden tot en met 30 juni
1999,
(1) PB L 85 van 27.3.1997, blz. 8.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
1. Het schema van algemene tariefpreferenties van de Gemeenschap,
bestaande uit een algemene regeling en bijzondere stimuleringsregelingen, wordt voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 31 december 2001
verlengd overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze
verordening.
2. Deze verordening is van toepassing op de producten van de
hoofdstukken 1 tot en met 97 van het gemeenschappelijk douanetarief,
met uitzondering van hoofdstuk 93, die zijn vermeld in bijlage I. Voor
producten die zijn vermeld in bijlage VII is de verordening alleen van
toepassing overeenkomstig her bepaalde in de artikelen 6 en 7.
3. De in de lid 1 bedoelde regeling geldt uitsluitend voor de in bijlage
III vermelde landen en gebieden.
4. De landen en gebieden die aan de hierna genoemde criteria voldoen,
worden afgevoerd van de lijst van begunstigde landen en gebieden in
bijlage III:
— bruto nationaal product per hoofd van de bevolking meer den 8 210
USD in 1995, volgens de meest recente gegevens van de Wereldbank;
— ontwikkelingsindex, berekend volgends de formule en aan de hand
van de gegevens die zijn opgenomen in deel 2 van bijlage II, groter
dan −1.
Deze criteria worden cumulatief toegepast.
5. De bij deze verordening ingestelde preferentiële regelingen gelden
uitsluitend voor producten die voldoen aan de definitie van het begrip
„producten van oorsprong” als vastgesteld volgens de procedure van
artikel 249 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad.
6. De schrapping, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, van een land of
gebied in de lijst van landen of gebieden die voor algemene preferenties
in aanmerking komen, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid producten
van oorsprong uit deze landen te gebruiken voor de regionale cumulatie
waarvoor de in artikel 72, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van
de Commissie bedoelde regionale groeperingen in aanmerking komen,
voorzover het land in kwestie sedert de inwerkingtreding in 1995 van het
meerjarenschema van algemene preferenties voor het betrokken product
lid is van deze regionale groepering en dit land niet als het land van
oorsprong van het eindproduct in de zin van artikel 72 bis van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt beschouwd.
TITEL I
ALGEMENE REGELING
Afdeling 1
Moduleringsmechanisme
Artikel 2
1. Het preferentiële recht dat van toepassing is op de producten van
deel 1 van bijlage I bedraagt 85 % van het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief waaraan het betrokken product onderworpen is, onverminderd het bepaalde in titel II.
2. Het preferentiële recht dat van toepassing is op de producten van
deel 2 van bijlage I bedraagt 70 % van het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief waaraan het betrokken product onderworpen is, onverminderd het bepaald in titel II.
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3. Het preferentiële recht dat van toepassing is op de producten van
deel 3 van bijlage I bedraagt 35 % van het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief waaraan het betrokken product onderworpen is, onverminderd het bepaalde in titel II.
4. De rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden in hun
geheel geschorst voor de producten van deel 4 van bijlage I.
Afdeling 2
Graduatiemechanisme
Artikel 3
1. De intrekking van de in artikel 2 bedoelde voordelen krachtens het
bij het voorgaande schema ingestelde graduatiemechanisme blijft van
toepassing ten aanzien van de in deel 1 van bijlage II vermelde landen en
sectoren die aan de criteria van deel 2 van bijlage II voldoen.
2. De onder her EGKS-Verdrag vallende producten blijven uitsgesloten
van de preferentiële regeling wanneer zij afkomstig zijn uit landen die
ook in het voorgaande schema niet voor deze preferentiële regeling in
aanmerking kwamen.
Artikel 4
1. De intrekking van de in artikel 2 bedoelde voordelen krachtens het
graduatiemechanisme blijft eveneens van toepassing voor de in deel 1
van bijlage II vermelde landen waarvan de uitvoer naar de Gemeenschap
van de onder dit schema vallende producten in een bepaalde sector
tijdens het statistisch referentiejaar van het voorgaande schema meer dan
25 % bedroeg van de totale uitvoer naar de Gemeenschap uit de
begunstigde landen in dezelfde sector.
2. De landen waarvan de uitvoer naar de Gemeenschap van de onder
het schema van algemene preferenties vallende producten in een
bepaalde sector tijdens het statistisch referentiejaar van het voorgaande
schema ten hoogste 2 % bedroeg van de totale uitvoer naar de
Gemeenschap uit de begunstigde landen in deze sector blijven van het
graduatiemechanisme uitgesloten.
Artikel 5
De Commissie brengt bij het in artikel 31 bedoelde comité uiterlijk 31
december 1999 verslag uit over de toepassing van de artikelen 3 en 4 en
doet de Raad uiterlijk 31 december 2000 passende voorstellen toekomen.
Afdeling 3
Bijzondere steunregeling voor de minst ontwikkelde landen
Artikel 6
Ten aanzien van de in bijlage IV vermelde minst ontwikkelde landen
worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel
geschorst voor de producten van bijlage I en verlaagd volgens het in
artikel 2 bedoelde moduleringsmechanisme voor de producten van
bijlage VII.
Afdeling 4
Bijzondere steunregeling ter bestrijding van verdovende middelen
Artikel 7
Ten aanzien van de in bijlage V vermelde landen worden de rechten van
het gemeenschappelijk douanetarief geheel geschorst voor de onder
bijlage I vallende industrieproducten van de hoofdstukken 25 tot en met
97 van het gemeenschappelijk douanetarief, met uitzondering van

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 9
!B

hoofdstuk 93, evenals voor de in bijlage VII, deel 4, genoemde
landbouwproducten, met uitzondering van die welke van een asterisk zijn
voorzien. Deze schorsing geldt onverminderd de in artikel 31, lid 3,
bedoelde procedure.
TITEL II
BIJZONDERE STIMULERINGSREGELINGEN
Afdeling 1
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 8
De bijzondere stimuleringsregelingen ter bescherming van de rechten
van werknemers en van het milieu waarin het voorgaande schema
voorzag, worden verlengd overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van deze titel.
Artikel 9
De bepalingen van deze titel betreffende de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van het milieu uitsluitend van toepassing op de
producten van oorsprong uit tropisch bos van bijlage VIII.
Artikel 10
1. Het preferentiële recht dat van toepassing is op de in bijlage I
vermelde landbouwproducten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van
het gemeenschappelijk douanetarief die aan de voorwaarden van deze
titel voldoen, wordt verlaagd, wordt verlaagd met:
— 10 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief dat van
toepassing is op de producten van deel 1;
— 20 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief dat van
toepassing is op de producten van deel 2;
— 35 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief dat van
toepassing is op de producten van deel 3.
2. Het preferentiële recht dat van toepassing is op de in bijlage I
genoemde industrieproducten van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van
het gemeenschappelijk douanetarief, met uitzondering van hoofdstuk 93,
die aan de voorwaarden van deze titel voldoen, wordt verlaagd met:
— 15 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief dat van
toepassing is op de producten van deel 1;
— 25 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief dat van
toepassing is op de producten van deel 2;
— 35 % van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief dat van
toepassing is op de producten van deel 3.
3. a) Het recht dat van toepassing is op de in artikel 3, lid 1, bedoelde
landbouwproducten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van het
gemeenschappelijk douanetarief die aan de voorwaarden van
deze titel voldoen, wordt verlaagd met 15 % van het recht van
het gemeenschappelijk douanetarief waaraan het betrokken
product onderworpen is.
b) Het recht dat van toepassing is op de in artikel 3, lid 1, bedoelde
industrieproducten van de hoofdstukken 25 tot en met 97, met
uitzondering van hoofdstuk 93, die aan de voorwaarden van deze
titel voldoen, wordt verlaagd met 25 % van het recht van het
gemeenschappelijk douanetarief waaraan het betrokken product
onderworpen is.
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4. De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verlaging van rechten geldt niet
voor de in artikel 4, lid 1, bedoelde landen en sectoren.
5. De toekenning van bijzondere stimuleringsregelingen mag niet
leiden tot een gunstiger behandeling dan die waarin artikel 7 voor de in
bijlage VII genoemde producten voorziet.
Afdeling 2
Procedure voor de toekenning van de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van de rechten van werknemers
Artikel 11
1. Onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen zijn de in
artikel 10 bedoelde verlagingen van toepassing og producten van
oorsprong uit de in bijlage III genoemde landen, op voorwaarde dat de
autoriteiten van de betrokken landen bij de Commissie een schriftelijk
verzoek tot toekenning van de bijzondere regeling voor de producten uit
dit land hebben ingediend, met vermelding van:
— de interne wettelijke bepalingen waarvan de volledige tekst,
vergezeld van een voor echt gewaarmerkte vertaling in één van de
talen van de Gemeenschap, in bijlage is opgenomen en waarin de
inhoud is overgenomen van de normen van de Overeenkomsten nr.
87 en nr. 98 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)
betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te
organiseren en collectief te onderhandelen en nr. 138 betreffende de
minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces;
— de maatregelen die zijn genomen om de daadwerkelijke toepassing
en het toezicht op de hanhaving van deze bepalingen te waarborgen,
de eventuele sectorale beperkingen waaraan deze toepassing onderworpen is, de geconstateerde inbreuken en de mate waarin deze
gegevens op de verschillende sectoren van toepassing zijn;
— de verbintenis van de regering van het betrokken land dat zij de
volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor het toezicht op en de
toepassing van de bijzondere regeling en de daarmee verband
houdende methoden van administratieve samenwerking.
2. De Commissie maakt door middel van een mededeling in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend dat een
begunstigd land een dergelijk verzoek heeft ingediend en dat alle
daarmee verband houdende terzake dienstige informatie door elke
belanghebbende natuurlijke persoon of rechtspersoon aan de Commissie
kan worden medegedeeld. Zij stelt de termijn vast waarbinnen belanghebbenden hun standpunt naar voren kunnen brengen.
Artikel 12
1. De Commissie onderzoekt de door de begunstigde landen ingediende
aanvragen en behoudt zich de mogelijkheid voor, naargelang de inhoud
van deze aanvragen, de betrokkenen om alle aanvullende informatie te
verzoeken die zij nuttig acht.
2. De Commissie verzamelt alle informatie die zij noodzakelijk achte
en verifieert in voorkomend geval deze informatie bij de in artikel 11, lid
2, bedoelde personen of bij enige andere natuurlijke persoon of
rechtspersoon.
3. De Commissie kan in de begunstigde landen die een aanvraag
indienen alle of een gedeelte van de verzamelde informatie in
samenwerking met deze landen verifiëren. De Commissie verzoekt de
autoriteiten van het betrokken begunstigde land met haar samen te
werken bij haar onderzoek. De Commissie kan hierin worden bijgestaan
door de lidstaten.
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4. De Commissie beëindigt het onderzoek van de aanvraag binnen ten
hoogste een jaar na de ontvangst daarvan. Deze termijn kan indien nodig
worden verlengd door de Commissie die daarvan kennis geeft aan het in
artikel 31 bedoelde comité.
5. De Commissie deelt de resultaten van haar onderzoek aan het in
artikel 31 bedoelde comité mede.
Artikel 13
1. De Commissie besluit volgens de procedure van artikel 32 hetzij de
bijzondere regeling toe te kennen voor producten van oorsprong uit het
land dat de aanvraag heeft ingediend, op voorwaarde dat de in de
hiernavolgende artikelen van deze subtitel opgenomen bepalingen
betreffende de controle en de administratieve samenwerking worden
nageleefd, hetzij de bijzondere regeling niet toe te kennen indien zij van
mening is dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de
controlevoorschriften van het betrokken land ontoereikend zijn om de
daadwerkelijke toepassing van de overeenkomsten nr. 87, nr. 98 en nr.
138 van de ILO te waarborgen.
2. Wanneer de bijzondere regeling niet overeenkomstig de in lid 1
bedoelde procedure kan worden toegepast, kan de Commissie overeenkomstig de bij artikel 32 vastgestelde procedure besluiten de
toepassing van de bijzondere regeling voor bepaalde sectoren toe te
staan indien na onderzoek overeenkomstig artikel 12 blijkt dat de
overeenkomsten nr. 87, nr. 98 en nr. 138 van de ILO enkel in deze
sectoren daadwerkelijk worden toegepast.
3. De krachtens het bepaalde in de leden 1 en 2 genomen besluiten
evenals de datum van inwerkingtreding daarvan worden door de
Commissie medegedeeld aan de landen die de aanvraag hebben
ingediend.
4. Wanneer de Commissie besluit de toepassing van de bijzondere
regeling niet toe te staan aan een bepaald land, of bepaald sectoren
daarvan uit te sluiten, maakt zij op verzoek van dit land de redenen
bekend die aan haar besluit ten grondslag liggen. Deze dialoog wordt in
nauwe samenwerking met het in artikel 31 bedoelde comité gevoerd.
Afdeling 3
Controleprocedure en methoden van administratieve samenwerking
voor de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van de
rechten van werknemers
Artikel 14
1. De in artikel 10 bedoelde producten van oorsprong uit landen die in
kennis zijn gesteld van een besluit waarbij aan deze landen de bijzondere
stimuleringsregeling wordt toegekend, komen na de datum van
inwerkingtreding van dit besluit voor de in artikel 10 bedoelde regeling
in aanmerking op voorwaarde dat een verklaring van de — bij de
behandeling van het verzoek naar behoren geïdentificeerde — bevoegde
autoriteiten van het begunstigde land wordt overgelegd waaruit blijkt dat
de betrokken producten evenals de in dat land of in een land dat in
aanmerking komt voor regionale cumulatie in de zin van artikel 72 van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 vervaardigde componenten daarvan,
overeenkomstig de in artikel 11, lid 1, eerste streepje, bedoelde nationale
wettelijke bepalingen zijn vervaardigd en dat deze producten derhalve
voor de bijzondere regeling in aanmerking komen.
2. In de in lid 1 bedoelde verklaring komt, naargelang het geval, de
volgende vermelding voor:
„Overeenkomsten nr. 87, nr. 98 en nr. 138 van de ILO — titel II van
Verordening (EG) nr. 2820/98.”.
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Deze vermelding wordt aangebracht in vak nr. 4 van het certificaat van
oorsprong „Formulier A” of op de factuurverklaring als bedoeld in
artikel 90 van de vorengenoemde Verordening (EEG) nr. 2454/93. Deze
verklaring wordt gewaarmerkt door het stempel van de in lid 1 bedoelde
autoriteit van het begunstigde land, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 93 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
3. Voor de in artikel 3 bedoelde producten zijn het certificaat van
oorsprong „formulier A” of de factuurverklaring enkel geldig voor de
toepassing van de bijzondere regeling, met uitsluiting van elk ander
preferentieel voordeel.
Artikel 15
1. Artikel 81, leden 3 tot en met 6, artikel 84 en de artikelen 93, 94 en
95 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn van overeenkomstige
toepassing op de in artikel 14 van deze verordening bedoelde
verklaringen.
2. De autoriteiten die gemachtigd zijn de in artikel 14 bedoelde
verklaringen af te geven, kunnen andere autoriteiten zijn dan die welke
gemachtigd zijn de certificaten van oorsprong „formulier A” af te geven.
3. Rekening houdend met het bepaalde in artikel 94, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 stelt de Commissie, in samenwerking
met het in artikel 31 bedoelde comité, uiterlijk op het tijdstip waarop een
aanvraag voor bijzondere preferenties wordt ingewilligd, een nietlimitatieve lijst van criteria vast waarin de gevallen van gegronde twijfel
zijn omschreven die zich in verband met deze stimuleringsmaatregelen
kunnen voordoen. De Commissie maakt deze lijst in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen bekend.
4. a) De douaneautoriteiten in de Gemeenschap informeren de
Commissie, die in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen onmiddellijk een mededeling publiceert waarin wordt bekendgemaakt:
— dat er gegronde twijfel bestaat ten aanzien van het recht op
de bijzondere stimuleringsmaatregelen en waarin wordt
aangegeven om welke producten, producenten en exporteurs
het gaat, indien het tweede in artikel 94, lid 5, van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie bedoelde
schrijven is gezonden, alsmede dat deze mededeling
betrekking heeft op de krachtens de onderhavige verordening toegekende voordelen, of
— dat een bepaald product van bepaalde producenten en
exporteurs niet voor de bijzondere stimuleringsmaatregelen
in aanmerking komt, indien dit volgens de procedure van
artikel 94 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is vastgesteld.
b) Het deel van een douaneschuld dat met de uit hoofde van deze
titel toegekende voordelen overeenstemt, wordt geacht niet te
zijn ontstaan, tenzij het is ontstaan na de datum van publicatie
van de onder a) bedoelde mededeling en de schuld betrekking
heeft op een product, producent of exporteur die daarin
uitdrukkelijk zijn genoemd, of tenzij aan de voorwaarden van
artikel 221, lid 3, tweede zin, van Verordening (EEG) nr.
2913/92 is voldaan.
Afdeling 4
Procedure voor de toekenning van de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van het milieu
Artikel 16
1. Onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen zijn de bij
artikel 10 vastgestelde verlagingen van toepassing op producten van
oorsprong uit de in bijlage III genoemde begunstigde landen, op
voorwaarde dat de autoriteiten van de betrokken landen de Commissie
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schriftelijk om toekenning van de bijzondere regeling voor producten
van oorsprong uit deze landen hebben verzocht, onder vermelding van:
— de interne wettelijke bepalingen, waarin de inhoud van de normen
van de Internationale Organisatie voor tropisch hout (ITTO) zijn
opgenomen, en waarvan de volledige tekst, vergezeld van een voor
echt gewaarmerkte vertaling in één van de talen van de Gemeenschap, in bijlage is opgenomen;
— de maatregelen die zijn genomen om de toepassing van deze
bepalingen te waarborgen;
— de verbintenis deze wettelijke bepalingen en de uitvoeringsbepalingen daarvan te handhaven.
2. De Commissie maakt door middel van een mededeling in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekend dat een
dergelijk verzoek door een begunstigd land is ingediend en dat alle
relevante informatie betreffende dit verzoek door elke belanghebbende
natuurlijke persoon of rechtspersoon aan de Commissie kan worden
medegedeeld. Zij stelt de termijn vast waarbinnen belanghebbenden hun
standpunt naar voren kunnen brengen.
Artikel 17
1. De Commissie onderzoekt de door de begunstigde landen ingediende
aanvragen en behoudt zich de mogelijkheid, voor, naargelang de inhoud
van deze aanvragen, de betrokken landen om alle aanvullende informatie
te verzoeken die zij noodzakelijk acht.
2. De Commissie verzamelt alle informatie die zij noodzakelijk acht en
verifieert in voorkomend geval deze informatie bij de in artikel 16, lid 2,
bedoelde personen of bij enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon.
3. De Commissie kan in de begunstigde landen die een dergelijke
aanvraag indienen, alle of een gedeelte van de verzamelde informatie in
samenwerking met deze landen verifiëren. De Commissie verzoekt de
autoriteiten van het betrokken begunstigde land aan dit onderzoek deel te
nemen. De Commissie kan hierin worden bijgestaan door de lidstaten.
4. De Commissie beëindigt het onderzoek van de aanvraag binnen ten
hoogste een jaar na de ontvangst daarvan. Deze termijn kan indien nodig
worden verlengd door de Commissie, die het in artikel 31 bedoelde
comité hiervan in kennis stelt.
5. De Commissie deelt de resultaten van haar onderzoek aan het in
artikel 31 van deze verordening bedoelde comité mede.
Artikel 18
1. De Commissie besluit overeenkomstig de procedure van artikel 32:
— de bijzondere regeling toe te kennen voor producten van oorsprong
uit het land dat de aanvraag heeft ingediend, of
— de bijzondere regeling niet toe te kennen aan het land dat de
aanvraag heeft ingediend omdat zij van mening is dat de wettelijke
bepalingen van dit land ontoereikend zijn om de daadwerkwelijke
toepassing van de normen van de ITTO te waarborgen.
2. De Commissie stelt de landen die een aanvraag hebben ingediend in
kennis van de uit hoofde van lid 1 genomen besluiten en van de datum
van inwerkingtreding daarvan.
3. Indien de Commissie besluit de bijzondere regeling niet toe te
kennen aan een bepaald land, deelt zij de redenen die aan haar besluit ten
grondslag liggen desgevraagd aan het betrokken land mede. Deze
dialoog wordt in nauwe samenwerking met het in artikel 31 bedoelde
comité gevoerd.
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Afdeling 5
Controleprocedure en methoden van administratieve samenwerking
van de bijzondere stimuleringsregeling ter bescherming van het
milieu
Artikel 19
1. De certificaten van oorsprong „formulier A” die voor de in artikel 10
van deze verordening bedoelde producten worden afgegeven, evenals de
in artikel 90 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 bedoelde factuurverklaringen zijn, naargelang het geval, voorzien van de hiernavolgende
vermelding:
„Milieuclausule — titel II nach Verordening (EG) nr. 2820/98.”.
2. Voor de in artikel 3 van de onderhavige verordening bedoelde
producten is de geldigheid van het certificaat van oorsprong „formulier
A” of van de factuurverklaring beperkt tot de toepassing van de
bijzondere regeling, met uitsluiting van elke andere preferentiële
behandeling.
Afdeling 6
Andere gemeenschappelijke bepalingen van de bijzondere stimuleringsregelingen
Artikel 20
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 94, lid 2, tweede alinea, van de
vorengenoemde Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de toepassing van
de bijzondere stimuleringsregelingen ten aanzien van een land tijdelijk
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien er voldoende bewijs is
dat dit land zijn verbintenissen als bedoeld in de artikelen 11 en 16 niet is
nagekomen. Deze gehele of gedeeltelijke intrekking loopt niet vooruit op
de eventuele toepassing van artikel 22.
2. Het in lid 1 bedoelde besluit tot intrekking wordt genomen volgend
de procedure van artikel 32.
Artikel 21
Voor de zeer gevoelige producten bedoeld in bijlage I, deel 1, mag de uit
de toepassing van artikel 10 voortvloeiende verlaging van het recht niet
meer dan 40 % bedragen.
TITEL III
GEVALLEN EN PROCEDURES VOOR DE WEDERINSTELLING
VAN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF
Afdeling 1
Tijdelijke intrekking
Artikel 22
1. De bij deze verordening ingestelde regelingen kunnen op ieder
ogenblik, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk worden ingetrokken in de
volgende gevallen:
a) toepassing van enige vorm van slavernij of gedwongen arbeid als
omschreven in de Conventies van Genêve van 25 september 1926 en
7 september 1956 en de Overeenkomsten nr. 29 en nr. 105 van de
ILO,
b) uitvoer van in gevangenissen vervaardigde producten,
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c) duidelijk ontoereikende douanecontrole op de uitvoer en de doorvoer
van verdovende middelen (ongeoorloofde producten en precursoren)
en niet-naleving van de internationale overeenkomsten betreffende
het witwassen van geld,
d) fraude en het niet verlenen van administratieve samenwerking bij de
controle van certificaten van oorsprong „formulier A”,
e) in duidelijke gevallen van oneerlijke handelspraktijken van een
begunstigd land. De intrekking geschiedt met volledige naleving van
de WTO-regels,
f)

duidelijke schendingen van de doelstellingen van internationale
overeenkomsten, zoals de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk
deel van de Atlantische Oceaan (NAFO), de Visserijcommissie voor
het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan (NEAFC), de
Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de
Atlantische Oceaan (ICCAT) en het Verdrag inzake de instandhouding van zalm in de Noord-Atlantische Oceaan (NASCO), die
betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de
visbestanden.

2. De tijdelijke intrekking is niet automatisch, doch geschiedt overeenkomstig de procedure bedoeld in de hiernavolgende artikelen, met
inbegrip van artikel 26, lid 3.
Artikel 23
1. De in artikel 22, lid 1, bedoelde gevallen die tot tijdelijke intrekking
aanleiding kunnen geven, worden, voor wat betreft de punten d) en f)
door de Commissie zelf vastgesteld en voor wat betreft de punten a) tot
en met f) de Commissie ter kennis gebracht door een lidstaat of door elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon en elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die kan aantonen belang te hebben bij een tijdelijke
intrekking. De Commissie doet deze informatie onmiddellijk aan alle
lidstaten toekomen.
2. Op verzoek van een lidstaat of van de Commissie kan overleg
worden geopend. dit overleg dient plaats te vinden binnen acht
werkdagen na ontvangst van de lid 1 bedoelde informatie door de
Commissie, doch in elk geval voor de instelling van enige communautaire maatregel tot tijdelijke intrekking.
3. Het overleg vindt plaats in het in artikel 31 bedoelde comité dat
bijeenkomt op uitnodiging van zijn voorzitter, die de lidstaten ten
spoedigste alle nuttige inlichtingen doet toekomen.
4. Het overleg heeft met name betrekking op het onderzoek van de in
artikel 22 bedoelde omstandigheden en de te nemen maatregelen.
Artikel 24
1. Wanneer de Commissie van oordeel is dat er voldoende aanwijzingen zijn dat voor een bepaald begunstigd land aan de voorwaarden
van artikel 22, lid 1, onder d), is voldaan, kan zij de voordelen van de
regeling waarin deze verordening voorziet ten aanzien van dit land
geheel of gedeeltelijk schorsen gedurende een periode van drie maanden,
die eventueel eenmaal met drie maanden kan worden verlengd, op
voorwaarde dat zij vooraf:
— het in artikel 31 bedoelde comité van haar voornemen in kennis stelt;
— de lidstaten verzoekt de nodige conservatoire maatregelen te nemen
om de financiële belangen van de Gemeenschap veilig te stellen;
— in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een bericht
publiceert waarin zij mededeelt dat er gegronde twijfel is ten aanzien
van de correcte toepassing van de preferentiële regeling door het
betrokken begunstigde land en dat er derhalve onduidelijkheid is
omtrent het recht dit land nog verder voor de door deze verordening
toegekende voordelen in aanmerking te komen.
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2. Een lidstaat kan binnen termijn van tien dagen het beluit van de
Commissie voorleggen aan de Raad. De Raad kan binnen een termijn van
30 dagen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een
andersluidend besluit nemen.
3. Na het verstrijken van de schorsingsperiode besluit de Commissie:
— hetzij na raadpleging van het in artikel 31 bedoelde comité de
voorlopige schorsing te beëindigen;
— hetzij het in artikel 23, lid 2, bedoelde overleg te openen met het oog
op de tijdelijke intrekking van de in artikel 22, lid 2, bedoelde
preferenties. In afwachting van de resultaten van dit overleg en van
het eventueel krachtens artikel 25 ingestelde onderzoek kan de
Commissie overeenkomstig de in artikel 32, leden 1 en 2, bedoelde
procedure besluiten de schorsing te verlengen.
Artikel 25
1. Wanneer de Commissie, na het in artikel 23 bedoelde overleg van
oordeel is dat er voldoende bewijsmateriaal is om het instellen van een
onderzoek te rechtvaardigen, handelt zij als volgt:
a) zij maakt door middel van een mededeling in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen bekend dat een onderzoek wordt
geopend en stelt het betrokken land daarvan in kennis. Deze
mededeling bevat een samenvatting van de ontvangen informatie en
vermeldt dat alle nuttige inlichtingen dienen te worden medegedeeld
aan de Commissie, die een termijn vaststeld waarbinnen belanghebbenden hun standpunt schriftelijk kunnen bekendmaken;
b) zij voert dit onderzoek over een periode van ten hoogste één jaar in
samenwerking met de lidstaten en in overleg met het in artikel 31
bedeolde comité. De duur van het onderzoek kan zo nodig volgens
dezelfde procedure worden verlengd.
2. De Commissie wint alle inlichtingen in die zij noodzakelijk acht en
verifieert deze, voorzover zij dit na raadpleging van het in artikel 31
bedoelde comité nuttig oordeelt, bij de belanghebbenden en de bevoegde
autoriteiten van het betrokken begunstigde land. De Commissie kan haar
eigen deskundigen ter plaatse een onderzoek laten instellen om de
beweringen van de in artikel 23, lid 1, bedoelde personen te verifiëren.
Zij geeft de bevoegde instanties van het betrokken begunstigde land alle
gelegenheid de nodige medewerking te verlenen om het onderzoek goed
te doen verlopen.
3. De Commissie kan zich in deze taak bovendien laten bijstaan door
vertegenwoordigers van de lidstaat op het grondgebied waarvan
verificaties kunnen worden uitgevoerd, voorzover de betrokken lidstaat
daartoe de wens te kennen heeft gegeven.
4. De Commissie kan belanghebbenden horen. Zij is verplicht dit de
doen indien deze daar schriftelijk om verzoeken binnen de termijn die is
vermeld in de mededeling die in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen is bekendgemaakt. De betrokkenen moeten aantonen
dat zij belang kunnen hebben bij de resultaten van het onderzoek en dat
er bijzondere redenen zijn waarom zij gehoord willen worden.
5. Wanneer de door de Commissie gevraagde inlichtingen niet binnen
een redelijke termijn worden verstrekt of wanneer het onderzoek ernstig
wordt gehinderd, kunnen conclusies worden getrokken uit de beschikbare
gegevens.
Artikel 26
1. Na voltooiing van het onderzoek legt de Commissie het in artikel 31
bedoelde comité een verslag van haar bevindingen voor.
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2. Indien de Commissie van oordeel is dat tijdelijke intrekking niet
noodzakelijk is, publiceert zij na raadpleging van het in artikel 31
bedoelde comité in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
een mededeling inzake de beëindiging van het onderzoek, waarin een
samenvatting van haar belangrijkste conclusies is opgenomen.
3. Is de Commissie van oordeel dat tijdelijke intrekking noodzakelijk
is, dan doet zij een daartoe strekkend voorstel aan de Raad die daarover
binnen 30 dagen met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen een
besluit neemt.
Afdeling 2
Antidumpingclausule
Artikel 27
De preferenties worden normaliter toegekend voor producten waarop
antidumpingmaatregelen of antisubsidiemaatregelen uit hoofde van
Verordening (EG) nr. 384/96 (1) en van Verordening (EG) nr. 2026/97 (2)
van toepassing zijn, tenzij wordt vastgesteld dat de betrokken maatregelen zijn op de geleden schade en op prijzen waarin de aan het
betrokken land toegekende preferentiële regeling niet in aanmerking is
genomen. Met het oog hierop maakt de Commissie in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen de lijst bekend van producten en
landen waarvoor de preferentie niet wordt toegekend.
Afdeling 3
Vrijwaringsclausule
Artikel 28
1. Wanneer de invoer van een product van oorsprong uit één van de in
bijlage III genoemde landen of gebieden op zulke voorwaarden geschiedt
dat dit ernstige moeilijkheden veroorzaakt of dreigt te veroorzaken voor
producenten in de Gemeenschap van soortgelijke of rechtstreeks
concurrerende producten, kunnen de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief die op dit product van toepassing zijn op verzoek van een
lidstaat of op initiatief van de Commissie te allen tijde wederingesteld
worden.
2. De Commissie publiceert in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen een mededeling waarin de opening van een onderzoek
wordt bekendgemaakt. Deze mededeling bevat een samenvatting van de
ontvangen informatie en vermeldt dat alle nuttige inlichtingen aan de
Commissie moeten worden medegedeeld. Teevens is in deze mededeling
de termijn vermeld waarbinnen belanghebbenden hun standpunt
schriftelijk kunnen bekendmaken.
3. Bij haar onderzoek naar het bestaan van eventuele ernstige
moeilijkheden houdt de Commissie met name rekening met de in
bijlage VI genoemde factoren, voorzover daarover gegevens beschikbaar
zijn.
4. De bovenbedoelde besluiten worden door de Commissie, na
raadpleging van het in artikel 31 bedoelde comité, binnen 30 dagen
genomen. elke lidstaat kan het besluit van de Commissie binnen tien
dagen aan de Raad voorleggen. In dit geval kan de Raad met een
gekwalificeerde meerderheid van stemmen binnen 30 dagen een
andersluidend besluit nemen.
5. De betrokken begunstigde landen worden van deze maatregelen in
kennis gesteld voordat zij in werking treden.
(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 905/98 (PB L 128 van 30.4.1998, blz. 18).
(2) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1.
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6. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden die een onmiddellijk
optreden vereisen, naargelang het geval, het inwinnen van inlichtingen
of het instellen van een onderzoek onmogelijk maken, kan de
Commissie, na de lidstaten daarvan in kennis te hebben gesteld, alle
strikt noodzakelijke, aan het bepaalde in lid 1 beantwoordende
preventieve maatregelen nemen om het probleem op te lossen
7. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van invloed op de
toepassing van de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op grond van artikel 43 van het Verdrag ingestelde
vrijwaringsmaatregelen, noch op die welke in het kader van de
gemeenschappelijke handelspolitiek op grond van artikel 113 van het
Verdrag zijn vastgesteld, noch op enige andere vrijwaringsmaatregelen
die eventueel kunnen worden toegepast.
TITEL IV
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Artikel 29
1. Voor de toepassing van het preferentiële recht wordt onder „recht van
het gemeenschappelijk douanetarief ” verstaan het laagste recht dar is
opgenomen in kolom 3 of kolom 4, met inachtneming van de
toepassingdtijdvakken die in deze kolom zijn genoemd of waarnaar
wordt verwezen, van tweede deel van bijlage I bij Verordening (EEG) nr.
2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1); een
recht in het kader van een tariefcontingent wordt niet verminderd.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 3 wordt het overeenkomstig de
bepalingen van deze verordening berekende preferentiële recht afgerond
op de eerste decimaal door weglating van de overige cijferts achter de
komma.
3. Wanneer de berekening van het preferentiële recht overeenkomstig

"C1 het bepaalde in lid 2 3 in een van de hierna volgende tarieven

resulteert, wordt het betrokken preferentiële recht met vrijstelling van
rechten gelijkgesteld:
— wanneer het aan ad-valoremrecht betreft, 1 % of minder:
— wanneer het een specifiek recht betreft, 0,5 euro of minder per
afzonderlijk eurobedrag.
4. Tenzij in de bijlagen anders is bepaald wordt, voor wat betreft
producten vallende onder de hoofdstukken 1 tot en met 24, ingeval het
douanerecht bestaat uit een ad-valoremrecht en bovendien uit een of
meer specifieke rechten, de preferentiële verlaging beperkt tot het
ad-valoremrecht. Wanneer het douanerecht bestaat uit een ad-valoremrecht met een minimum- en een maximumrecht, is de preferentiële
verlaging eveneens van toepassing op dit minimum- en maximumrecht.
Indien een recht uit meer dan één specifiek recht bestaat, is de
preferentiële verlaging op elk van deze specifieke rechten van
toepassing.
5. De ingevolge wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur
noodzakelijke aanpassingen van de bijlagen I, II, VII, en VIII worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 32.
Artikel 30
1. De lidstaten zenden het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen binnen zes weken na het einde van elk kwartaal hun
statistische gegevens betreffende goederen die in het betrokken kwartaal
met gebruikmaking van de in deze verordening bedoelde preferentiële
regeling in het vrije verkeer zijn gebracht. Deze gegevens worden
volgens de codenummers van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en,
(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2261/98 (PB L 292 van 30.10.1998, blz. 1).
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in voorkomend geval, van het geïntegreerd tarief van de Europese
Gemeenschappen (Taric) verstrekt, met vermelding, voor elk land van
oorsprong, van de waarde, de hoeveelheid en de eventueel vereiste
bijzondere maatstaven als bepaald in de definities van de Verordeningen
(EG) nr. 1172/95 van de Raad (1) en (EG) nr. 840/96 van de
Commissie (2).
2. De lidstaten verstrekken de Commissie op haar verzoek uiterlijk op
de elfde dag van elke maand nadere gegevens over de hoeveelheden
producten waarvoor tijdens de voorgaande maanden de voordelen van dit
schema werden toegekend. De lidstaten en de Commissie werken nauw
samen om ervoor te zorgen dat deze bepaling wordt nageleefd.
Artikel 31
1. Het bij artikel 17 van Verordening (EG) nr. 3281/94 ingestelde
Comité algemene preferenties, hierna „het comité” genoemd, kan elk
vraagstuk betreffende de toepassing van de onderhavige verordening
onderzoeken dat door de voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op
verzoek van de vertegenwoordiger van een lidstaat, aan de orde wordt
gesteld.
2. Het comité onderzoekt aan de hand van een jaarverslag van de
Commissie in welke mate het beginsel van de neutraliteit van de
gevolgen van dit schema werd nageleefd, evenals de maatregelen die de
Commissie eventueel overweegt te nemen, hetzij volgens de in artikel 32
omschreven producere, hetzij door middel van een voorstel aan de Raad,
om ervoor te zorgen dat dit beginsel volledig in acht wordt genomen.
3. Het comité onderzoekt bovendien, aan de hand van een jaarverslag
van de Commissie, de gevolgen van de bijzondere regelingen op het
gebied van de verdovende middelen, met inbegrip van de vorderingen die
door de in bijlage V genoemde landen zijn gemaakt bij de bestrijding van
verdovende middelen, evemals de maatregelen tot gehele of gedeeltelijke
schorsing van de in artikel 7 genoemde voordelen die de Commissie bij
onvoldoende vorderingen op dit gebied eventueel overweegt te nemen
volgens de in artikel 32 omschreven procedure en na overleg met het
betrokken begunstigde land.
4. Het comité onderzoekt eveneens, op basis van een jaarverslag van de
Commissie, de gevolgen van de bijzondere stimuleringsregelingen, met
inbegrip van de voortgang die door de begunstigde landen is gemaakt,
evenals de maatregelen die zij overweegt te nemen om de geconstateerde
problemen tot een oplossing te brengen. De vorengenoemde maatregelen
worden vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 32.
Artikel 32
1. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een
ontwerp van de te nemen maatregelen voor. Het comité brengt over dit
ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter vaststelt met
inachtneming van de urgentie van het probleem. Het comité spreekt zich
uit met de meerderheid die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is
vastgesteld voor de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie
dient te nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van
de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen overeenkomstig het
bepaalde in het vorengenoemde artikel. De voorzitter neemt niet aan de
stemming deel.
2. a) De Commissie stelt de voorgenomen maatregelen vast wanneer
deze in overeenstemming zijn met het advies van het comité.
b) Wanneer de voorgenomen maatregelen niet in overeenstemming
zijn met het advies van het comité of wanneer het comité geen
advies uitbrengt, legt Commissie de Raad onverwijld een
voorstel voor te nemen maatregelen voor. De Raad besluit met
een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
(1) PB L 118 van 25.5.1996, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 374/98 (PB L 48 van 19.2.1998, blz. 6).
(2) PB L 114 van 8.5.1996, blz. 7.
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c) Indien de Raad drie maanden nadat hij het voorstel heeft
ontvangen geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld.
TITEL V
SLOTBEPALINGEN
Artikel 33
1. De Commissie neemt de begrotingsmaatregelen die noodzakelijk
zijn opdat de begunstigde landen van het schema, en met name de minst
ontwikkelde landen, passende technische bijstand ontvangen, teneinde
het gebruik van de voordelen van het schema door de betrokken landen te
vereenvoudigen en, in het algemeen, de toegang van deze landen tot het
internationale handelsverkeer te verbeteren, onder meer door gebruikmaking van systemen voor automatische gegevensverwerking.
2. De Commissie neemt bovendien de begrotingsmaatregelen die
noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van alle in de titels II en
III van deze verordening bedoelde bepalingen.
Artikel 34
1. Verzoeken ingediend in het kader van artikel 3 of 11 van
Verordening (EG) nr. 1154/98 worden beschouwd als verzoeken
ingediend in het kader van artikel 11, onderscheidenlijk 16, van de
onderhavige verordening.
2. Verordening (EG) nr. 3281/94 wordt hierbij verlengd tot en met 30
juni 1999 en bijlage I bij de verordening wordt vervangen door die delen
van bijlage I bij deze verordening die betrekking hebben op de
hoofdstukken 25 tot en met 97 van de gecombineerde nomenclatuur.
Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 3281/94 wordt vervangen door bijlage
V bij deze verordening.
3. De geldigheidsduur van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 3281/94
wordt verlegd tot de datum waarop de onderhavige verordening vervalt.
4. Verordening (EG) nr. 552/97 van de Raad van 24 maart 1997,
waarbij ten aanzien van Myanmar de toepassing van de algemene
tariefpreferenties tijdelijk wordt ingetrokken en die verwijst naar de
Verordeningen (EG) nr. 3281/94 en (EG) nr. 1256/96, wordt geacht
mutatis mutandis naar de onderhavige verordening te verwijzen.
Artikel 35
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1999.
2. Zij is van toepassing van 1 juli 1999 tot en met 31 december 2001,
met uitzondering van artikel 34, lid 2, dat van toepassing is vanaf 1
januari 1999.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.
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BIJLAGE I (1) (2)
INDELING VAN DE PRODUCTEN NAAR GEVOELIGHEID (3)

DEEL 1
Zeer gevoelige producten

GN-code

0101 20 10

Omschrijving

Levende ezels
Forellen, andere dan van de soorten „Oncorhynchus apache”
en „Oncorhynchus chrysogaster”:

0301 91 90

– levend

0302 11 90

– vers of gekoeld

0303 21 90

– bevroren
Filets:

0304 10 11

– van forel, van de soorten „Salmotrutta”, „Oncorhynchus
mykiss”, „Oncorhynchus clarki”, „Oncorhynchus aguabonita” en „Oncorhynchus gilae”

0304 20 11
0304 20 55

– van heek van het geslacht „Merluccius”, bevroren

0304 20 56
0304 20 58
0304 20 59

– van heek van het geslacht „Urophycis”, bevroren
Ander visvlees

0304 90 47

– van heek van het geslacht „Merluccius”

0304 90 49

– van heek van het geslacht Urophycis

ex 0603

0701 90 51

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor
bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt,
geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd,
andere dan verse afgesneden orchideeën van 1 juni tot en met
31 oktober
Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld, van 1
januari tot en met 15 mei
Uien, sjalotten, prei en andere eetbare looksoorten, vers of
gekoeld:

(1 )

(2 )

(3 )

0703 10

– uien en sjalotten

0703 90 00

– prei en andere eetbare looksoorten

Indien, voor wat betreft producten vallende onder de hoofdstukken 1 tot en met 24, het
douanerecht bestaat uit een ad-valoremrecht en bovendien uit één of meer specifieke
rechten, blijft de preferentiële verlaging beperkt tot alleen het ad-valoremrecht. Wanneer
het douanerecht bestaat uit een ad-valoremrecht met een minimum- en een maximumrecht, is de preferentiële verlaging eveneens van toepassing op dit minimum- en
maximumrecht. Indien een recht uit meer dan één specifiek recht bestaat, is de
preferentiële verlaging op elk van deze specifieke rechten van toepassing.
Voor de producten van hoofdstuk 3 en van de GN-codes 1604, 1605 en 1902 20 10, van
oorsprong uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Groenland, Kazachstan, Kirgizië,
Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan of Wit-Rusland
gelden geen preferenties.
Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur,
wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende
omschrijving bepaald. Producten waarvoor in het kader van de algemene tariefmaatregelen een vrijstelling of tijdelijke schorsing van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief geldt, zijn slechts om reden van vereenvoudiging opgenomen.
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GN-code

Omschrijving

0704

Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi,
boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht
„Brassica”, vers of gekoeld

0705

Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld

0706

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en
dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld
Andere groenten, vers of gekoeld:

ex 0709 10 00

– artisjokken, van 1 juli tot en met 31 oktober

0709 20 00

– asperges

0709 30 00

– aubergines

0709 40 00

– selderij, andere dan knolselderij

0709 51

– paddestoelen

0709 60 10

– niet-scherpsmakende pepers

0709 70 00

– spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

0709 90 10

– sla, andere dan Lactuca sativa en andere dan cichoreigroenten (Cichorium spp.)

0709 90 20

– snijbiet en kardoen

0709 90 40

– kappers

0709 90 50

– venkel
Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren:

0710 10 00

– aardappelen

0710 21 00

– peulgroenten, ook indien gedopt

0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00

– spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde

0710 80 10

– olijven

0710 80 51

– niet-scherpsmakende pepers

0710 80 61

– paddestoelen

0710 80 69
0710 80 80

– artisjokken

0710 80 95

– andere groenten

0710 90 00

– mengsels van groenten

0711 10 00

Groenten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie:
– uien

0711 20 10

– olijven, bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie (a)

0711 30 00

– kappers

0711 40 00

– komkommers en augurken

0711 90 40

– paddestoelen

0711 90 60
0711 90 90

– mengsels van goenten
Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven
gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet
op andere wijze bereid:

(a)

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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GN-code

Omschrijving

0712 20 00

– uien

0712 30 00

– paddestoelen en truffels

0712 90 30

– tomaten

0712 90 50

– wortelen
Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al
dan niet gepeld:

0802 11 90

– amandelen, andere dan bittere, in de dop

0802 21 00

– hazelnoten (Corylus spp.)

0802 22 00
0802 40 00

– kastanjes (Castanea spp.)

0803 00 11

„Plantains”, vers

0803 00 90

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, gedroogd

0804 20

Vijgen, vers of gedroogd

0804 30 00

Ananassen, vers of gedroogd
Citrusvruchten, vers of gedroogd:
– mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen);
clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten:

ex 0805 20 10

– – van 1 maart tot en met 31 oktober

ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
ex 0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers, van 1 januari tot en met 20
juli en van 21 november tot en met 31 december, andere dan
van de soort „Empereur” (Vitis vinifera c.v) van 1 tot en met
31december
– andere druiven, vers:

0806 10 93

– – van 1 januari tot en met 14 juli

0806 10 95

– – van 15 juli tot en met 31 oktober

0806 10 97

– – van 1 november tot en met 31 december
RozHijnen en krenten:
– in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 2 kg:

0806 20 11

– – krenten

0806 20 12

– – sultana’s

0806 20 18

– – andere rozijnen
– andere:

0806 20 91

– – krenten

0806 20 98

– – andere rozijnen

0807 11 00

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers

0807 19 00
Appelen, peren en kweeperen, vers:
0808 10 10

– persappelen, los verladen, van 16 september tot en met
15december
– peren:

0808 20 10
ex 0808 20 50
0808 20 90

– – persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31
december
– – andere, van 1 mei tot en met 30 juni
– kweeperen
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GN-code

ex 0809 10 00

Omschrijving

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen),
pruimen en sleepruimen, vers:
– abrikozen van 1 januari tot en met 31 mei en van 1 augustus
tot en met 31 december

ex 0809 20 95

– kersen, andere dan zure kersen (Prunus cerasus), van 1
januari tot en met 20 mei en van 11 augustus tot en met 31
december

ex 0809 30 10
ex 0809 30 90

– perziken (nectarines daaronder begrepen), van 1 januari tot
en met 10 juni en van 1 oktober tot en met 31 december

ex 0809 40 05

– pruimen, van 1 januari tot en met 10 juni en van 1 oktober
tot en met 31 december
Ander fruit, vers:
– aardbeien:

0810 10 05

– van 1 januari tot en met 30 april

0810 10 80

– van 1 augustus tot en met 31 december

0810 20 90

– bramen, moerbeien en loganbessen

0810 30

– zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen

0810 40 50

– vruchten van de „Vaccinium macrocarpon” en van de
„Vaccinium corymbosum”

0810 50

– kiwi’s

0810 90 40

– passievruchten, carambola’s en pitahaya’s
Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen:
– frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte
of rode aalbessen en kruisbessen:

0811 20 11

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een
suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten
– – andere:

0811 20 31

– – – frambozen

0811 20 39

– – – zwarte aalbessen

0811 20 59

– – – bramen en moerbeien
– andere:
– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
– – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

0811 90 11

– – – – tropische vruchten en tropische noten

0811 90 19

– – – – andere
– – andere:

0811 90 80

– – – kersen, andere dan zure kersen (Prunus cerasus)
Vruchten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie:

0812 10 00

– kersen

0812 20 00

– aardbeien

0812 90 10

– abrikozen

0812 90 20

– sinaasappelen

0812 90 50

– zwarte aalbessen

0812 90 60

– frambozen

0812 90 70

– guaves, manga’s, manggistans, tamarindevruchten, cashewappelen, litchis, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, passievruchten, carambola’s, pitahaya’s en tropische noten
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Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met
0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten,
bedoeld bij dit hoofdstuk:
0813 10 00

– abrikozen

0813 20 00

– pruimen

0813 30 00

– appelen

0813 40 10

– perziken, nectarines daaronder begrepen
– mengsels:

0813 50 19

– – mengsels van gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij
de posten 0801 tot en met 0806, met pruimen

0813 50 91

– – andere mengsels

0813 50 99
Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”,
gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen:
0904 20 10

– niet-scherpsmakende pepers

1108 20 00

Inuline

1507

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch
niet chemisch gewijzigd

1512

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede
fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch
gewijzigd

1514

Raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch
gewijzigd

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen
Bereidingen en conserven van vis, geheel of in stukken, doch
niet fijngemaakt:

1604 13 11

– sardines in olijfolie

1702 50 00

Chemisch zuivere fructose

1704 10 11

Kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker, met een
sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als
sacharose, daaronder begrepen) van minder dan 60 gewichtspercenten, in de vorm van stroken
Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

1806 10 30

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn
toegevoegd:

1806 10 90

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker
berekend als sacharose daaronder begrepen) of met een
isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer
gewichtspercenten
– andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven met een
gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of
in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in
recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per
onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg:

1806 20 10

– – met een gehalte aan cacaoboter van 31 of meer
gewichtspercenten of met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 31 of meer
gewichtspercenten

1806 20 30

– – met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk
afkomstige vetstoffen van 25 of meer doch minder dan
31 gewichtspercenten

1806 20 50

– – andere, met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer
gewichtspercenten
Deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze
bereid:
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1902 11 00

– waarin ei is verwerkt

1902 19

– andere

1904 20 10

Bereidingen van de soort „Müsli”, op basis van niet
geroosterde graanvlokken
Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of
verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

2001 10 00

– komkommers en augurken

2001 20 00

– uien

2001 90 50

– paddestoelen

2001 90 65

– olijven

2003

Paddestoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur
Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd
dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten
bedoeld bij post 2006:
– aardappelen:

2004 10 10

– – enkel gekookt of gebakken

2004 10 99

– – andere, andere dan in de vorm van meel, gries of vlokken
– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 10

– – suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2004 90 50

– – erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop (Phaseolus
spp.)

2004 90 91

– – uien, enkel gekookt of gebakken

2004 90 98

– – andere, mengsels daaronder begrepen
Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd
dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de
producten bedoeld bij post 2006:

2005 10 00

– gehomogeniseerde groenten

2005 20

– aardappelen

2005 40 00

– erwten (Pisum sativum)

2005 51 00

– bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005 59 00
2005 60 00

– asperges

2005 80 00

– suikermaïs (Zea mays var. saccharata)
Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen,
gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd), andere dan gember:
– met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:

2006 00 31

– – kersen

2006 00 35

– – tropische vruchten en tropische noten

2006 00 38

– – andere
Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen:

2007 10 10

– gehomogeniseerde bereidingen, met een suikergehalte van
meer dan 13 gewichtspercenten
– andere:

2007 91

– – citrusvruchten
Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze
bereid of verduurzaamd, elders genoemd noch elders onder
begrepen:
– ananas:
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– – zonder toegevoegde alcohol

2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
– citrusvruchten:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:
2008 30 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas
– – – andere:

2008 30 31
2008 30 39

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas
– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1
kg:

2008 30 51

– – – – partjes van pompelmoezen en van pomelo’s

2008 30 55

– – – – mandarijnen, tangerines en satsuma’s daaronder
begrepen; clementines, wilkings en andere dergelijke
kruisingen van citrusvruchten

2008 30 59

– – – – andere
– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan
1 kg:

2008 30 75

– – – – mandarijnen, tangerines en satsuma’s daaronder
begrepen; clementines, wilkings en andere dergelijke
kruisingen van citrusvruchten

2008 30 79

– – – – andere

2008 30 91

– – – zonder toegevoegde suiker

2008 30 99
– peren:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van meer dan 1 kg:
– – – – met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:
2008 40 11

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet
meer dan 11,85 % mas
– – – – andere:

2008 40 21

– – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet
meer dan 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – – andere
– – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van niet meer dan 1 kg:

2008 40 39

– – – andere dan met een suikergehalte van meer dan 15
gewichtspercenten
– kersen:
– – met toegevoegde alcohol:

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 28
!B
GN-code

Omschrijving

– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:
2008 60 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas
– – – andere:

2008 60 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas

2008 60 39

– – – – andere

2008 60 59

– – zonder toegevoegde alcohol, andere dan zure kersen
(Prunus cerasus)

2008 60 69
2008 60 79
2008 60 99
– perziken:
2008 70 11

– – met toegevoegde alcohol

2008 70 31
2008 70 39
2008 70 59

– – andere dan die met een suikergehalte van meer dan 15
gewichtspercenten
– aardbeien:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 80 11

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas
– – – andere:

2008 80 31

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas

2008 80 39

– – – – andere
– – zonder toegevoegde alcohol:

2008 80 50

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg

2008 80 70

– – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan
1 kg
– – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking:

2008 80 91

– – – – van 4,5 kg of meer

2008 80 99

– – – – van minder dan 4,5 kg
– andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 200819, daaronder begrepen:
– – mengsels:
– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking:
– – – – – van minder dan 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan
tropische vruchten en tropische noten van 50
gewichtspercenten of meer daaronder begrepen)

2008 92 98

– – – – – – andere
– – andere:
– – – met toegevoegde alcohol:
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2008 99 23

– – – – druiven, andere dan met een suikergehalte van meer
dan 13 gewichtspercenten
– – – – andere:
– – – – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:
– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet
meer dan 11,85 % mas:

2008 99 25

– – – – – – – passievruchten en guaves

2008 99 26

– – – – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, litchis, nangka’s
(„jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s

2008 99 28

– – – – – – andere
– – – – – andere:
– – – – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet
meer dan 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – – tropische vruchten
– – – zonder toegevoegde alcohol:
– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer
dan 1 kg:

2008 99 43

– – – – – druiven

2008 99 45

– – – – – pruimen

2008 99 46

– – – – – passievruchten, guaves en tamarindevruchten
– – – – met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet
meer dan 1 kg:

2008 99 53

– – – – – druiven

2008 99 55

– – – – – pruimen

2008 99 61

– – – – – passievruchten en guaves

2008 99 62

– – – – – manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten,
cashewappelen, litchis, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s

2008 99 68

– – – – – andere
– – – – zonder toegevoegde suiker:

2008 99 72

– – – – – pruimen

2008 99 74
2008 99 79
2008 99 99

– – – – – andere
Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)
en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol:
– sinaasappelsap:
– – bevroren:
– – – met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:

2009 11 19

– – – – ander dan met een waarde van niet meer dan 30  per
100 kg nettogewicht

2009 11 91

– – – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20
°C:

2009 11 99
– – ander:
– – – met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
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2009 19 19

– – – – ander dan dat met een waarde van niet meer dan 30 
per 100 kg nettogewicht
– – – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20
°C:

2009 19 91

– – – – met een waarde van niet meer dan 30  per 100 kg
nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde
suiker van meer dan 30 gewichtspercenten

2009 20 19

– sap van pompelmoezen of van pomelo’s:

2009 20 91
2009 20 99
– sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd:
– – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
2009 30 19

– – – ander dan dat met een waarde van niet meer dan 30 
per 100 kg nettogewicht

2009 30 31

– – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C

2009 30 39
2009 30 51
2009 30 55
2009 30 59
2009 30 91
2009 30 95
2009 30 99
– ananassap:
– – met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
2009 40 19

– – – ander dan dat met een waarde van niet meer dan 30 
per 100 kg nettogewicht

2009 40 30

– – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C

2009 40 91
2009 40 93
2009 40 99
– appelsap:
– – met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
2009 70 19

– – – met een waarde van meer dan 22  per 100 kg
nettogewicht

2009 70 30

– – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C

2009 70 91
2009 70 93
2009 70 99
– sap van andere vruchten of groenten, niet onderling
vermengd:
– – met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
– – – perensap:
2009 80 19

– – – – ander dan dat met een waarde van niet meer dan 22 
per 100 kg nettogewicht
– – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
– – – perensap:

2009 80 50

– – – – met een waarde van meer dan 18  per 100 kg
nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend
– – – – ander:
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2009 80 61

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer
dan 30 gewichtspercenten

2009 80 63

– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet
meer dan 30 gewichtspercenten

2009 80 69

– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend
– – – ander:
– – – – met een waarde van meer dan 30  per 100 kg
nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend:

2009 80 73

– – – – – sap van tropische vruchten
– – – – ander:
– – – – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer
dan 30 gewichtspercenten:

2009 80 83

– – – – – – sap van passievruchten en van guaves

2009 80 84

– – – – – – sap van manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, litchis, nangka’s
(„jackfruit”), sapodilla’s, carambola’s en pitahaya’s

2009 80 86

– – – – – – ander
– – – – – geen toegevoegde suiker bevattend:

2009 80 97

– – – – – – sap van tropische vruchten

2009 80 99

– – – – – – ander
– mengsels van sappen:
– – met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
– – – mengsels van appelsap en van perensap:

2009 90 19

– – – – andere dan die met een waarde van niet meer dan 22
 per 100 kg nettogewicht
– – – andere:

2009 90 29

– – – – andere dan die met een waarde van niet meer dan 30
 per 100 kg nettogewicht
– – met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:
– – – mengsels van appelsap en van perensap:

2009 90 39

– – – – andere dan die met een waarde van niet meer dan 18
 per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan
toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten

2009 90 41

– – – andere dan mengsels van sap van appelen en van sap
van peren

2009 90 49
2009 90 51
2009 90 59
2009 90 71
2009 90 73
2009 90 79
2009 90 92
2009 90 94
2009 90 95
2009 90 96
2009 90 97
2009 90 98
levende gist:
2102 10 31

– bakkersgist
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2102 10 39
Water, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan
vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009:
2202 90 91

– – met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van producten
bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 van minder
dan 0,2 gewichtspercent

2206 00 10

Piquette

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde
dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

2209 00 11

Wijnazijn

2209 00 19
Wijnmoer:
2307 00 19

– andere dan met een totaal alcohol-massagehalte van niet
meer dan 7,9 % mas en met een gehalte aan droge stof van
25 of meer gewichtspercenten
Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en bijproducten, ook indien in pellets, van de
soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd
noch elders onder begrepen:
– draf (droesem) van druiven:

2308 90 19

– – andere dan met een totaal alcohol-massagehalte van niet
meer dan 4,3 % mas en met een gehalte aan droge stof
van 40 of meer gewichtspercenten
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak:

2401 10 10

– ongestripte tabak

2401 10 20
2401 10 41
2401 10 60
2401 20 10

– geheel of gedeeltelijk gestripte tabak

2401 20 20
2401 20 41
2401 20 60
2401 20 70
3823 70 00

Industriële vetalcoholen

ex Hoofdstuk 50

Zijde, met uitzondering van producten van de posten
5001 00 00 en 5002 00 00

ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van
paardenhaar (crin), met uitzondering van producten van post
5105

ex Hoofdstuk 52

Katoen, met uitzondering van producten van post 5203 00 00

Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels
daarvan

Hoofdstuk 54

Synthetische of kunstmatige filamenten

Hoofdstuk 55

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens;
bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan

Hoofdstuk 57

Tapijten

Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën;
passementswerk; borduurwerk

Hoofdstuk 59

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen;
technische artikelen van textielstoffen

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk
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Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk

Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of
haakwerk

Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of
assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden

7202

Ferrolegeringen
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Levende paarden:
– andere dan fokdieren van zuiver ras:
0101 19 90

– – andere dan slachtpaarden

0101 20 90

– levende muildieren en muilezels
Levende geiten:

0104 20 10

– fokdieren van zuiver ras (a)
Andere levende dieren:

0106 00 10

– tamme konijnen

0106 00 20

– duiven

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels, vers, gekoeld of bevroren
Eetbare slachtafvallen van paarden, van ezels, van muildieren
en van muilezels, vers, gekoeld of bevroren:

0206 80 91

– andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten

0206 90 91
Levers, bevroren:
0207 14 91

– van hanen of van kippen

0207 27 91

– van kalkoenen

0207 36 89

– van eenden, van ganzen of van parelhoenders, andere dan
vette levers (foies gras) van eenden en van ganzen
Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of
bevroren:

0208 10 11
0208 10 19

– van tamme konijnen

0208 90 10

– van tamme duiven

0208 90 60

– van rendieren

0208 90 80

– andere
Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, gezouten,
gepekeld, gedroogd of gerookt:

0210 90 10

– vlees van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd
– slachtafvallen:

0210 90 49

– – van runderen, andere dan longhaasjes en omlopen

0210 90 60

– – van schapen en van geiten

0210 90 80

– – andere, andere dan levers van pluimvee

0302 65 20

Doornhaai (Squalus acanthias), vers of gekoeld, andere dan
visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304

0303 79 87

Zwaardvis (Xiphias gladius), bevroren, andere dan visfilets
en ander visvlees bedoeld bij post 0304
Visfilets, bevroren:

0304 20 61

– van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en
Scyliorhinus spp.)

0304 20 69

– van andere haaien

0304 20 91

– van blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae)

ex 0304 20 96

(a)

– andere: van heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepsis)

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt:
ex 0305 30 90

– andere: van vis van de soort „Clupea ilisha”, gepekeld
Gedroogde vis, ook indien gezouten doch niet gerookt:

0305 59 70

– Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)
Vis, gezouten doch niet gedroogd of gerookt, alsmede
gepekelde vis:

0305 69 30
ex 0305 69 90

– Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)
– andere: van de soort „Clupea ilisha”, gepekeld
Mosselen (Mytilus spp.):

0307 31 10
0307 39 10

– levend, vers of gekoeld
– andere
Pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp.):
– levend, vers of gekoeld:

0307 41 91

– – van het geslacht „Loligo spp.”, en van de soort
„Ommastrephes sagittatus”
– bevroren:

0307 49 31

– – van de soort „Loligo vulgaris”

0307 49 33

– – van de soort „Loligo pealei”

0307 49 35

– – van de soort „Loligo patagonica”

0307 49 38

– – andere van het geslacht „Loligo”

0307 49 51

– – van de soort „Ommastrephes sagittatus”

0307 49 91

– andere
– – van het geslacht „Loligo” en van de soort „Ommastrephes
sagittatus”
Yoghurt, gearomatiseerd met toegevoegde vruchten of cacao:

0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59

– in poeder, in korrels of in andere vaste vorm

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99

– andere

Karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste
of aangezuurde melk en room:
0403 90 71
0403
0403
0403
0403
0403

90
90
90
90
90

– gearomatiseerd of bevattende toegevoegde vruchten of
cacao

73
79
91
93
99
Zuivelpasta’s:

0405 20 10

– – met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten
doch minder dan 60 gewichtspercenten

0405 20 30

– – met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten
doch niet meer dan 75 gewichtspercenten

0407 00 90

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt,
andere dan van pluimvee

0509 00 90

Echte sponsen, andere dan ruw
Bollen, knollen en wortelstokken:

0601 10

– in rusttoestand
– in blad of in bloei:
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– – orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen
– – andere
Andere levende planten (wortels daaronder begrepen),
stekken en enten; champignonbroed:

0602 20 90

– bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten,
andere dan plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels

0602 30 00

– rododendrons en azalea’s, ook indien geënt

0602 40

– rozen, ook indien geënt

0602 90 10

– champignonbroed

0602 90 30

– groenteplanten en aardbeiplanten
– andere planten voor de open grond:
– – bomen en heesters:

0602 90 41

– – – woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen)

0602 90 49

– – – andere, andere dan bewortelde stekken en jonge planten
– – andere planten voor de open grond:

0602 90 51

– – – vaste planten

0602 90 59

– – – andere
– kamerplanten:

0602 90 70

– – bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uitzondering van cactussen

0602 90 91

– – bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzondering
van cactussen

0602 90 99

– – andere

0604 99 90

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten,
zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede
grassen, andere dan verse of enkel gedroogde
Groenten, vers of gekoeld:

0701
0701
0701
0701

10
90
90
90

00
10
59
90

– aardappelen, vers of gekoeld, andere dan nieuwe aardappelen (primeurs) van 1 januari tot en met 15 mei

Andere groenten, vers of gekoeld:
0709 60 99

– vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”,
andere dan niet-scherpsmakende pepers:

0709 90 31

– – – olijven, bestemd voor andere doeleinden dan het
vervaardigen van olie (a)

0709 90 90

– – andere
Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren:

0710 40 00

– suikermaïs

0710 80 59

– vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”,
andere dan niet-scherpsmakende pepers
Groenten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie:

(a)

0711 90 10

– vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”,
andere dan niet-scherpsmakende pepers

0711 90 30

– suikermaïs

0711 90 70

– andere groenten

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven
gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet
op andere wijze bereid:
0712 90 05

– aardappelen, gedroogd, ook indien in stukken of in schijven
gesneden, doch niet op andere wijze bereid

0712 90 90

– andere
Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld:

0713 50 00

– tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia
faba var. equina) en duivenbonen (Vicia faba var. minor)

0713 90

– andere
Bataten (zoete aardappelen), vers, gekoeld, bevroren of
gedroogd:

0714 20 90

– andere dan vers, geheel, of bestemd voor menselijke
consumptie

0802 32 00

Walnoten (okkernoten), vers of gedroogd, zonder dop

0804 10 00

Dadels, vers of gedroogd

0804 40 90

Advocaten (avocado’s), vers of gedroogd, van 1 juni tot en
met 30 november

0805 30 90

Lemmetjes (Citrus aurantifolia), vers of gedroogd

0809 40 90

Sleepruimen, vers
Ander fruit, vers:

0810 20 10

– frambozen
– veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht
Vaccinium:

0810 40 30

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0810 40 90

– – andere

0810 90 85

– – andere
Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren:
– frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte
of rode aalbessen en kruisbessen:

0811 20 19

– – met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan
met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten
– – andere:

0811 20 51

– – – rode aalbessen
– andere, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 90 50

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium mytilloides en van de Vaccinium angustifolium)
Vruchten, voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet
geschikt voor dadelijke consumptie:

0812 90 95

– andere

0813 40 30

Peren, gedroogd

0901 12 00

Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is verwijderd

0901 90 90

Koffiesurrogaten die koffie bevatten

1105

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen
Meel, gries en poeder:

1106 10 00

– van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post
0713

1106 30

– van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8

1208 10 00

Meel van sojabonen
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1209 11 00
1209 19 00

Bietenzaad

1210

Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt,
gemalen of in pellets; lupuline
Sint-jansbrood, sint-jansbroodpitten daaronder begrepen:

1212 10 10

– sint-jansbrood

1212 10 99

– sint-jansbroodpitten, gepeld, gebroken of gemalen

1214 90 10

Mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voederwortels
Plantensappen en plantenextracten:

1302 13 00

– plantensappen en plantenextracten, van hop

1302 20

– pectinestoffen, pectinaten en pectaten

1501 00 90

Vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of
1503

1502 00 90

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post
1503

1503 00 19

Varkensstearine en oleostearine, andere dan bestemd voor
industrieel gebruik

1503 00 90

Spekolie, oleomargarine en talkolie
Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch
gewijzigd:

1504 10 10

– olie uit vislevers en fracties daarvan, met een gehalte aan
vitamine A van 2 500 of minder internationale eenheden per
gram

1504 20 10

– vaste fracties, van vetten en oliën van vis

ex 1504 30 10

– andere vaste fracties van vetten en oliën van zeezoogdieren,
andere dan walvis en potvis

1505 10 00

Ruw wolvet

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, niet chemisch gewijzigd
Kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan:

1513 19

– andere dan ruwe olie
Palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan:

1513 29

– andere dan ruwe olie

1515 11 00
1515 19

Lijnolie en fracties daarvan

1515 21

Maïsolie en fracties daarvan

1515 29
1515 30 90
1515 50

Ricinusolie en fracties daarvan
Sesamolie en fracties daarvan
Andere plantaardige vetten en vette oliën, alsmede fracties
daarvan:
– tabakszaadolie:

1515 90 29

– – ruwe olie, andere

1515 90 39

– – andere dan ruwe olie, andere
Andere oliën, alsmede fracties daarvan, ruw:

1515 90 40

(a)

– voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (a)

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 39
!B
GN-code

1515 90 51
1515 90 59

Omschrijving

– andere
Andere oliën, alsmede fracties daarvan, andere dan ruw:

1515 90 60

– voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de
vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (a)

1515 90 91
1515 90 99

– andere
Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties
daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd,
opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd,
doch niet verder bereid:

1516 10

– dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
– plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:

1516
1516
1516
1516

20
20
20
20

91
95
96
98

– – andere dan gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde
„opalwax”

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën

1518 00 10

Linoxyne
Mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander
technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging
van producten voor menselijke consumptie: (a):

1518 00 31

– ruwe

1518 00 39

– andere

1518 00 91

Andere: standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën,
alsmede fracties daarvan

1518 00 99

Andere:
– andere

1522 00 10

Dégras

1522 00 91

Droesem of bezinksel van olie; soap-stocks

1601 00 10

Worst van alle soorten, van lever; bereidingen van deze
producten, voor menselijke consumptie
Bereidingen en conserven van vis:
– vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt:

1604 11 00

– – zalm

1604 13 90

– – sardinella’s en sprot

1604 15 11
1604 15 19

– – makreel, van de soorten „Scomber scombrus” en „Scomber japonicus”
– – andere:

1604 19 10

– – – zalmvissen, andere dan zalm

1604 19 50

– – – vis van de soort „Orcynopsis unicolor”

1604 19 91

– – – andere, filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door
paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie voorgebakken, bevroren
– andere bereidingen en conserven van vis:

(a)

1604 20 05

– – bereidingen van surimi

1604 20 10

– – – van zalm

1604 20 30

– – – van andere zalmvissen

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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ex 1604 20 50

– – – van makreel van de soorten „Scomber scombrus” en
„Scomber japonicus” en van vis van de soort „Orcynopsis unicolor”

1605 90 90

Bereidingen en conserven van andere ongewervelde waterdieren dan weekdieren

1702 90 10

Chemisch zuivere maltose
Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):
– kauwgom:

1704 10 19

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker,
berekend als sacharose, daaronder begrepen) van minder
dan 60 gewichtspercenten, andere dan in de vorm van
stroken

1704 10 91
1704 10 99

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker,
berekend als sacharose, daaronder begrepen) van 60 of
meer gewichtspercenten

1704 90

– andere dan kauwgom

1803

Cacaopasta

1804 00 00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie
Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:
– andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een
gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of
in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in
recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per
onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg

1806 20 70

– – zogenaamde „chocolate milk crumb”

1806 20 80

– – cacaofantasie

1806 20 95

– – andere

1806 31 00
1806 32

– andere, in de vorm van tabletten, staven of repen

1806 90

– andere bereidingen die cacao bevatten
Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van
meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract:

1901 10 00

– bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor
de verkoop in het klein

1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99

– andere

Gevulde deegwaren:
1902 20 91

– gekookt of gebakken

1902 20 99

– andere

1902 30

Andere deegwaren

1902 40

Koeskoes

1903 00 00

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de
vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

1904 10

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren

1904 20 91

Bereidingen voor menselijke consumptie op basis van maïs

1904 90

Andere bereidingen voor menselijke consumptie

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien
deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties,
ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke
producten van meel of van zetmeel
Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of
verduurzaamd in azijn of azijnzuur:
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2001 90 30

– suikermaïs (zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke
eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer
gewichtspercenten

2001 90 70

– niet-scherpsmakende pepers

2001 90 75

– kroten (Beta vulgaris var. conditiva)

2001 90 85

– rode kool

2001 90 91

– tropische vruchten en tropische noten

2001 90 96

– andere
Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd
dan in azijn of azijnzuur, bevroren:

2004 10 91

– aardappelen, andere dan enkel gekookt of gebakken, in de
vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken
– andere groenten en mengsels van groenten:

2004 90 30

– – zuurkool, kappers en olijven
Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd
dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren:

2005 70

– olijven

2005 90 10

– scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum”

2005 90 30

– kappers

2005 90 50

– artisjokken

2005 90 60

– wortelen

2005 90 70

– mengsels van groenten

2005 90 75

– zuurkool

2005 90 80

– andere
Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze
bereid of verduurzaamd:

2008 11 10

– pindakaas

2008
2008
2008
2008

– grondnoten, andere dan pindakaas

11
11
11
11

92
94
96
98

2008 30 71

– partjes van pompelmoezen en van pomelo’s
– mengsels:

2008
2008
2008
2008
2008
2008

92
92
92
92
92
92

51
59
72
74
76
78

– – zonder toegevoegde alcohol, met toegevoegde suiker:

– andere, zonder toegevoegde alcohol, zonder toegevoegde
suiker:
2008 99 85

– – maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke
eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of
meer gewichtspercenten
Ongegist sinaasappelsap, ander dan bevroren, met een
dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20° C:

2009 19 99

– ander dan met een waarde van niet meer dan 30  per 100
kg nettogewicht en met een gehalte aan toegevoegde suiker
van meer dan 30 gewichtspercenten

2009 80 95

– ongegist vruchtensap van de soort „Vaccinium macrocarpon”
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2101 12 92
2101 12 98

Preparaten op basis van extracten, essences of concentraten
van koffie of op basis van koffie

2101 30

Gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten,
alsmede extracten, essences en concentraten daarvan
Levende gist:

2102 10 10

– reinculturen van gist

2102 10 90

– andere, andere dan bakkersgist

2102 20 11

Inactieve gist, in tabletten, in blokken of in dergelijke
vormen, dan wel in verpakkingen met een netto-inhoud per
onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg
Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen
en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103 10 00

– sojasaus

2103 20 00

– tomatenketchup en andere tomatensausen

2103 30 90

– bereide mosterd

2103 90 90

– andere sausen en preparaten voor sausen; samengestelde
kruiderijen en dergelijke producten

2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en
bouillon; samengestelde gehomogeniseerde producten voor
menselijke consumptie

2105 00

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend
Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen:

2106 90 10

– preparaten „fondues” genaamd (a)

2106 90 20

– samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op
basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de
vervaardiging van dranken

2106 90 92
2106 90 98

– andere dan suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

2202 10 00

Water, minderaalwater en spuitwater daaronder begrepen, met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd
Andere alcoholvrije dranken:

2202 90 10

– geen producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404
of vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten
0401 tot en met 0404 bevattend
– andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van
producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404:

2202 90 95

– – van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten

2202 90 99

– – van 2 of meer gewichtspercenten

2205

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met
aromatische planten of met aromatische stoffen

2206
2206
2206
2206
2206
2206

00
00
00
00
00
00

31
39
51
59
81
89

Andere gegiste dranken; mengsels van gegiste dranken en
mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken,
andere dan piquette

Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die
gedistilleerde alcohol bevatten:
2208 50

(a)

– gin en jenever

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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11
19
91
99
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– wodka

2208 70

– likeuren

2208 90 11
2208 90 19

– arak
– andere gedistilleerde dranken en andere dranken die
gedistilleerde alcohol bevatten, in verpakkingen inhoudende:
– – niet meer dan 2 l:

2208 90 57
2208 90 69

– – – andere gedistilleerde dranken dan zogenaamde „Korn”
– – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten
– – meer dan 2 l:

2208 90 74

– – – gedistilleerde dranken, andere dan uit fruit

2208 90 78

– – – andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

2208 90 91
2208 90 99

– ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol
Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur, andere dan
wijnazijn, in verpakkingen inhoudende:

2209 00 91
2209 00 99

– niet meer dan 2 liter
– meer dan 2 liter
Ongestripte tabak:

2401 10 70

– „dark air cured”

2402 20

Sigaretten, tabak bevattend

2402 90 00

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, andere dan tabak bevattend

2403

Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid;
„gehomogeniseerde” en „gereconstitueerde” tabak; tabaksextracten en tabakssausen

2814

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)

2817 00 00

Zinkoxide; zinkperoxide

2818 10

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald

2819

Chroomoxiden en chroomhydroxiden

2820

Mangaanoxiden

2823 00 00

Titaanoxiden

2825 80 00

Antimoonoxiden

2827 10 00

Ammoniumchloride

2830 10 00

Natriumsulfiden

2835

Fosfinaten (hypofostieten), fosfonaten (fosfieten), fosfaten en
polyfosfaten

2836 20 00

Dinatriumcarbonaat

2836 40 00

Kaliumcarbonaten

2836 60 00

Bariumcarbonaat

2841 61 00

Kaliumpermanganaat

2849 20 00

Siliciumcarbide

2849 90 30

Wolframcarbiden

2850 00 70

Siliciden

2903

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen

ex 2905

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan, met uitzondering van de producten
van de onderverdelingen 2905 43 00, 2905 44 en 2905 45 00
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Naftolen en zouten daarvan:
2907 15 90

– andere

2907 22 10

Hydrochinon

2909

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen,
alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan
niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitroen nitrosoderivaten daarvan

2912 41 00

Vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

2914 11 00

Aceton

2914 21 00

Kamfer (bornaan-2-on)

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan
afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxizuren,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2916 12

Esters van acrylzuur

2917 11 00

Oxaalzuur en zouten en esters daarvan

2917 36 00

Tereftaalzuur en zouten daarvan

2918 14 00

Citroenzuur

2918 15 00

Zouten en esters van citroenzuur

2918 22 00

O-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan

2921

Aminoverbindingen

2922

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen

2924 29 30

Paracetamol (INN)

2926 10 00

Acrylonitril

2930 90 12

Cysteïne

2930 90 14

Cystine

2930 90 16

Derivaten van cysteïne en cystine

2930 90 20

Thiodiglycol (INN) (2,2’-thiodiëthanol)

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfuraldehyd)

2932 13 00

Furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol

2932 21 00

Cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen

2933 61 00

Melamine

2935 00 90

andere sulfonamidoverbindingen

3102

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen
Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:

3103 10

superfosfaat

3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de
vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium
bevatten; andere meststoffen; producten van hoofdstuk 31,
in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen
met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg

3206

Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten
3202, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort
gebruikt als „lichtgevende stoffen” (luminoforen), ook indien
chemisch welbepaald

3501

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van
caseïne

3802

Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten,
dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder
begrepen

3817

Alkybenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 en 2902
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3823 12 00

Oliezuur

3901

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen

3902

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire
vormen

3903

Polymeren van styreen, in primaire vormen

3904

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen,
in primaire vormen

3907 60 00

Polyethyleentereftalaat

3907 99

Andere dan onverzadigde polyesters

3920

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van
kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op
dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op
een drager

3921 90 19

Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van
kunststof, andere dan de producten met celstructuur: van
polyesters, andere dan gegolfde vellen en platen

3923 21 00

Zakken van polymeren en ethyleen

4011

Nieuwe luchtbanden van rubber

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden
van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare
loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber

4013

Binnenbanden van rubber

ex Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder, met
uitzondering van de in de delen 3 en 4 vermelde producten en
de producten van de onderverdelingen 4104 10 91,
4105 11 91, 4105 11 99, 4105 12, 4105 19, 4106 11 90,
4106 12 00, 4106 19 00, 4107 10 10, 4107 29 10 en
4107 90 10

4203

Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder

4410

Spaanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere
houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of
met andere organische bindmiddelen

4411

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

4412

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

4418 10
4418 20 10
4418 30 10

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen (shingles en shakes), van hout

4420
4420
4420
4420

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen
of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van
hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94

10
90
90
90

11
11
19
91

4503

Werken van natuurkurk

4601 99 10

Andere dan matten en horden van plantaardig materiaal, van
vlechten en dergelijke artikelen van onderverdeling 4601 10
van ander dan plantaardig materiaal

4602 90 00

Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van
artikelen bedoeld bij post 4601, ander dan van plantaardig
materiaal

4820 10 30

Zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs

4903 00 00

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken,
voor kinderen

4905 10 00

Globes

4908

Decalcomanieën van alle soorten
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4909 00

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten, gedrukte
kaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of
mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen,
al dan niet met enveloppe

4910 00 00

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen

4911

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto’s daaronder
begrepen

Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan

6907

Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd noch geglazuurd,
van keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor
mozaïeken, verglaasd noch geglazuurd, van keramische
stoffen, ook indien op een drager

6908

Plavuizen, vloer- en wandtegels, verglaasd of geglazuurd, van
keramische stoffen; blokjes en dergelijke artikelen voor
mozaïeken, verglaasd of geglazuurd, van keramische stoffen,
ook indien op een drager

6911

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen,
van porselein

6912 00

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen,
van keramische stoffen, andere dan porselein

6913

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische
stoffen

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor
binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan
bedoeld bij post 7010 of 7018

7019

Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan

7312

Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen van ijzer of
van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit

7313 00 00

Prikkeldraad en dergelijk afrasteringsmateriaal, bestaande uit
getorste draden of uit strippen, al dan niet voorzien van
punten, stekels of tanden, van ijzer of van staal

Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper

ex Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium, met uitzondering van
post 7601

8102 93 00

Draad van molybdeen

8108 90 30

Staven, profielen en draad van titaan

8108 90 50

Platen, bladen en strippen van titaan

8108 90 70

Buizen en pijpen van titaan

8108 90 90

Andere werken van titaan

8109 90 00

Andere werken van zirkonium

8112 30 90

Germanium, ander dan ruw en ander dan resten, afval of
poeder

8112 99 30

Niobium (columbium) en rhenium

8401

Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen)
voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding

8410

Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators
daarvoor

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

8414

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of
voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met
filter

8427

Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting
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ex 8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen
en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden
voor naaimachines, andere dan de producten van onderverdeling 8452 10

8509

Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik,
met ingebouwde elektromotor

8516 29 91

Andere elektrische toestellen voor verwarming, met ingebouwde ventilator

8516 31

Haardroogtoestellen

8516 40

Elektrische strijkijzers

8516 50 00

Microgolfovens

8516 60 70

Grilleerapparaten

8516 71 00

Koffie- en theezetapparaten

8516 72 00

Broodroosters

8516 79 80

Andere elektrothermische toestellen, uitgezonderd bordenwarmers en frituurpannen

8519

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere
toestellen voor het weergeven van geluid, niet uitgerust voor
het opnemen van geluid

8520

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden
en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien
uitgerust voor het weergeven van geluid

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met
ingebouwde videotuner

8522

Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij
uitsluitend of hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen
en apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521

8523

Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor
dergelijke doeleinden, doch waarop niet is opgenomen,
andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

8524

Grammofoonplaten, banden en andere dragers voor het
opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop
is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het
maken van planten daaronder begrepen, andere dan de
goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

8527

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of
radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd
met een toestel voor het opnemen of het weergeven van
geluid of met een uurwerk

ex 8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd
ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het
opnemen of het weergeven van geluid of van beelden;
videomonitors en videoprojectietoestellen, met uitzondering
van de producten van onderverdeling 8528 13 00

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de
posten 8525 tot en met 8528

8531

Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare
signalen (bijvoorbeeld bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij
de posten 8512 en 8530

8534 00

Gedrukte schakelingen

8540

Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of
met fotokathode (bijvoorbeeld luchtledige of met damp of
met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera’s), andere dan die
bedoeld bij post 8539

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 48
!B
GN-code

Omschrijving

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere
geleiders van elektriciteit, geisoleerd (ook indien gevernist of
gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxideerd),
ook indien voorzien van verbindingsstukken; optische
vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook
indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van
verbindingsstukken

8702

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de
bestuurder daaronder begrepen

8703

Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk
ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld
bij post 8702), motorvoertuigen van het type „station-wagon”
of „break” en racewagens daaronder begrepen

8704
8704
8704
8704
8704
8704

21
22
23
31
32
90 00

Automobielen voor goederenvervoer

8706 00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de
posten 8701 tot en met 8705

8707

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten
8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen

8708

Delen en toebehoren voor motorvoertuigen bedoeld bij de
posten 8701 tot en met 8705

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van
een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in
opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het
vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de
soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen
daarvan

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met
zijspan; zijspanwagens

8712 00

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

9009

Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of
voor contactdruk, alsmede thermokopieerapparaten

9013

Elementen met vloeibare kristallen die als zodanig geen
artikelen vormen die elders meer specifiek zijn omschreven;
lasers, andere dan laserdioden; andere optische instrumenten,
apparaten en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van dit hoofdstuk

9101

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van
metaal geplateerd met edel metaal

9102

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post
9101

9103

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk

9105

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander
uurwerk dan horloge-uurwerk

9201

Piano’s, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere
snaarinstrumenten met klavier

9404

Springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in
een raam gevatte matrassen; artikelen voor bedden en
dergelijke (bijvoorbeeld matrassen, dekbedden, gewatteerde
dekens, kussens, poefs, peluws), met binnenvering of
opgevuld met ongeacht welk materiaal, dan wel van rubber
of van kunststof met celstructuur, ook indien overtrokken
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9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders
onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden
en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte
lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder
begrepen delen daarvan

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen
voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle
soorten

9603

Bezems en borstels, ook indien zij delen van machines, van
toestellen of van voertuigen zijn, met de hand bediende
mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en
plumeaus; gerede knotten voor borstelwerk; verfkussens en
verfrollen; wissers van rubber of van andere soepele stoffen
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Levende vis:
– andere dan siervis:
– – andere:
ex 0301 99 90

– – – zeevis: haai (Squalus spp.), neushaai (Lamna cornubica; Isurus nasus), zwarte heilbot (Rheinhardtius hippoglossoides), Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)
Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees
bedoeld bij post 0304:

0302 21 10

– zwarte heilbot (Rheinhardtius hippoglossoides)

0302 21 30

– atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0302 22 00

– schol (Pleuronectes platessa)

0302 62 00

– schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

– koolvis (Pollachius virens)
– haai:

0302 65 50

– – hondshaai (Scyliorhinus spp.)

0302 65 90

– – andere
– andere:
– – zeevis:

0302 69 33

– – – Noorse schelvis (Sebastes spp.), andere dan van de soort
„Sebastes marinus”

0302 69 41

– – – wijting (Merlangius merlangus)

0302 69 45

– – – leng (Molva spp.)

0302 69 51

– – – Alaska koolvis (Theragra chaleogramma) en witte
koolvis, pollak of vlaswijting (l’ollachius pollachius)

0302 69 85

– – – blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus
poutassou)

0302 69 86

– – – zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

0302 69 92

– – – roze koningklip (Genypterus blacodes)

0302 69 99

– – – andere

0302 70 00

– levers, hom en kuit, vers of gekoeld
Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld
bij post 0304:

0303 31 10

– zwarte heilbot (Rheinhardtius hippoglossoides)

0303 31 30

– atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus)

0303 33 00

– tong (Solea spp.)

0303 39 10

– bot (Platichthys flexus)

0303 72 00

– schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

0303 73 00

– koolvis (Pollachius virens)

0303 75

– haai
– andere:
– – zeevis:

0303 79 37

– – – Noorse schelvis (Sebastes spp.), andere dan van de soort
„Sebastes marinus”

0303 79 45

– – wijting (Merlangius merlangus)

0303 79 51

– – leng (Molva spp.)
– – vis van de soort „Oreynopsis unicolor”:
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0303 79 60

– – – van 1 januari tot en met 14 februari

0303 79 62

– – – van 16 juni tot en met 31 december

0303 79 83

– – blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus
poutassou)

0303 79 85

– – zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis)

0303 79 92

– – blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae)

0303 79 93

– – roze koningklip (Genypterus blacodes)

0303 79 94

– – vis van de soort „Pelotreis flavilatus” en „Peltorhamphus
novaezealandiae”

0303 79 96

– – andere

0303 80 90

– levers, hom en kuit
Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers of
gekoeld:
– ander visvlees, ook indien fijngemaakt:
– – ander dan van zoetwatervis:

ex 0304 10 98

– – – andere dan haringlappen: van haai (Squalus spp.),
zwarte heilbot (Rheinhardtius hippoglossoides), Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus), neushaai
(Lamna cornubica; Isurus nasus)
Filets, bevroren:
– van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) en van vis van de soort „Boreogadus
saida”:

0304 20 21

– – van kabeljauw van de soort „Gadus macrocephalus”

0304 20 29

– – andere

0304 20 31

– van koolvis (Pollachius virens)

0304 20 33

– van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

0304 20 37

– van Noorse schelvis (Sebastes spp.), andere dan van de
soort Sebastes marinus

0304 20 41

– van wijting (Merlangius merlangus)

0304 20 43

– van leng (Molva spp.)

0304 20 71

– van schol (Pleuronectes platessa)

0304 20 73

– van bot (Platichthys flesus)

0304 20 87

– van zwaardvis (Xiphias gladius)
Ander visvlees dan filets, ook indien fijngemaakt, bevroren:

0304 90 39

– van kabeljauw van de soort „Gadus ogac” en van vis van de
soort „Boreogadus saida”

0304 90 41

– van koolvis (Pollachius virens)

0304 90 45

– van schelvis (Melanogrammus aeglefinus)

0304 90 57

– van zeeduivel (Lophius spp.)

0304 90 59

– van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus
poutassou)

0304 90 97

– van andere zoutwatervissen

0305 69 50

Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutsch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus
rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm
(Hucho hucho), gezouten of gepekeld, doch niet gedroogd of
gerookt
Schaaldieren, bevroren:

0306 11

– langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 12

– zeekreeften (Homarus spp.)
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– garnalen:
0306 13 10

– – van de familie „Pandalidae”

0306 13 40

– – van de soort „Parapenaeus longirostris”

0306 13 50

– – van het geslacht „Penaeus”

0306 13 80

– – andere

0306 14

– krabben

0306 19 10

– rivierkreeften

0306 19 90

– andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
Schaaldieren, niet bevroren:

0306 21 00

– langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 22

– zeekreeften (Homarus spp.)

0306 23 10
0306 23 90

– garnalen, andere dan van het geslacht „Crangon”

0306 24

– krabben
– andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:

0306 29 10
ex 0306 29 90

– – rivierkreeften
– – andere: Puerulus spp.
Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers,
gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren,
levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of
gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke
consumptie
– oesters:

0307 10 90

– – andere dan levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende,
in de schelp, niet meer dan 40 g per stuk

0307 21 00
0307 29

– jacobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten
„Pecten”, „Chlamys” of „Placopecten”

0307 31 90
0307 39 90

– mosselen van het geslacht „Perna spp.”

0307 41 10

– inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma en Sepiola
spp.), levend, vers of gekoeld

0307 41 99

– pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.), levend, vers of gekoeld, andere dan
van de soort „Ommastrephes sagittatus”

0307 49 01
0307 49 11
0307 49 18

– inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), bevroren
– andere, andere dan bevroren:

0307 49 71

– – inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
spp.), gedroogd, gezouten of gepekeld

0307 49 99

– – pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.), andere dan van de soort „Ommastrephes sagittatus”, gedroogd, gezouten of gepekeld

0307 51 00
0307 59

– achtarmige inktvissen (Octopus spp.)
– andere:

0307 91 00

– – levend, vers of gekoeld
– andere, bevroren:

0307 99 13

– – tapijtschelp en andere soorten van de familie „Veneridae”
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0307 99 18

– – andere ongewervelde waterdieren

0307 99 90

– andere, andere dan bevroren

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd
noch elders onder begrepen

0602 10 90

Stekken zonder wortels en enten, andere dan van de wijnstok
Planten voor de open grond:

0602 90 45

– bewortelde stekken en jonge planten, van bomen en
heesters, andere dan van woudbomen en woudheesters

0603 10 15

Afgesneden orchideeën, vers, van 1 juni tot en met 31 oktober
Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten,
zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede
grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor
versiering:

0604 10 90

– mossen en korstmossen, andere dan rendiermos
– andere, vers:

0604 91 21
0604 91 29

– – kerstbomen

0604 91 49

– – takken en twijgen van naaldbomen, andere dan van
zogenaamde Nordmannsparren (Abies nordmanniana
(Stev.) Spach) en edelsparren (Abies procera Rhed.)

0604 91 90

– – andere

0802 12 90

Amandelen, andere dan bittere, vers of gedroogd, zonder dop

0802 31 00

Walnoten (okkernoten), vers of gedroogd, in de dop
Advocaten (avocado’s), vers of gedroogd:

0804 40 20

– van 1 januari tot en met 31 mei

0804 40 95

– van 1 december tot en met 31 december

0805 40

Pompelmoezen en pomelo’s, vers of gedroogd
Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren:

0811 20 90

– loganbessen, witte aalbessen en kruisbessen, zonder
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0811 90 31
0811 90 39

– andere, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met
een suikergehalte van niet meer dan 13 gewichtspercenten
– zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0811 90 85

– – tropische vruchten en tropische noten

0811 90 95

– – andere

0812 90 40

Blauwe bosbessen (vruchten van de Vaccinium myrtillus),
voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor
dadelijke consumptie
Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot en met
0806, gedroogd; mengsels van noten of gedroogde vruchten,
bedoeld bij dit hoofdstuk:

0813 40 50

– papaja’s

0813 40 70

– cashewappelen, litchis, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s,
passievruchten, carambola’s en pitahaya’s

0813 40 95

– andere

0813 50 12
0813 50 15

– mengsels van gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij
de posten 0801 tot en met 0806, zonder pruimen

0813 50 31
0813 50 39

– mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de
posten 0801 en 0802

0901 21 00
0901 22 00

koffie, gebrand

0905 00 00

Vanille
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0907 00 00

Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen

0910 40 13

Tijm, andere dan wilde tijm (Thymus serpyllum), niet
fijngemaakt en niet gemalen

0910 40 19

Tijm, fijngemaakt of gemalen

0910 40 90

Laurierbladen

0910 91 90

Mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit
hoofdstuk, fijngemaakt of gemalen

0910 99 99

Andere specerijen, andere dan fenegriekzaad, fijngemaakt of
gemalen

1209 21 00

Zaad van luzerne
Zaad van voedergewassen, ander dan bietenzaad:

1209 29 80

– andere

1209 30 00

Zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor
de bloemen

1209 91

Groentezaad

1209 99 91

Zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen,
ander dan dat bedoeld bij onderverdeling 1209 30 00

1209 99 99

Ander zaaigoed
Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch
niet chemisch gewijzigd:

1511 10 90

– ruwe olie, andere dan voor ander technisch of industrieel
gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor
menselijke consumptie

1511 90

– andere dan ruwe olie

1513 11

Kokosolie (kopraolie), ruw

1513 21

Palmpitten- en babassunotenolie, ruw

1521 90 99

Bijenwas en was van andere insecten, ook indien geraffineerd
of gekleurd, andere dan ruwe

1603 00 10

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, in
verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg
Bereidingen en conserven van vis, geheel of in stukken, doch
niet fijngemaakt:

1604 15 90

– makreel van de soort „Scomber australasicus”

1604 19 92

– kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

1604 19 93

– koolvis (Pollachius virens)

1604 19 94

– heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)

1604 19 95

– Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis,
pollak of vlaswijting (Pollachius pollachius)

1604 19 98

– andere
Andere bereidingen en conserven van vis:

ex 1604 20 90

1604 30

– van andere vis: bereidingen en conserven van gerookte
koolvis, van sprot, makreel (Scomber australasicus) en
lamprei, fijngemaakt
Kaviaar en kaviaarsurrogaten
Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren
of van andere ongewervelde waterdieren:

1605 10 00

– krab

1605 20

– garnaal

1605 30 90

– zeekreeft

1605 40 00

– andere schaaldieren
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1605 90 11

– mossels (Mytilus spp. Perna spp.), in luchtdichte verpakkingen

1605 90 19

– mossels (Mytilus spp. Perna spp.), andere dan in luchtdichte
verpakkingen

1605 90 30

– andere weekdieren

1805 00 00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
Cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn
toegevoegd:

1806 10 15
1806 10 20

– geen sacharose bevattend of met een sacharosegehalte (het
gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder
begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als
sacharose, van minder dan 65 gewichtspercenten

1902 20 10

Gevulde deegwaren, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde
waterdieren
Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of
verduurzaamd in azijn of azijnzuur:

2001 90 20

– scherpsmakende vruchten van het geslacht „Capsicum”

2001 90 60

– palmharten
Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen,
gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd), andere dan gember:
– met een suikergehalte van niet meer dan 13 gewichtspercenten

2006 00 91

– – tropische vruchten en tropische noten

2006 00 99

– – andere
Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen:
– gehomogeniseerd:

2007 10 91
2007 10 99

– – andere dan met een suikergehalte van meer dan 13
gewichtspercenten
Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze
bereid of verduurzaamd:

2008 19

– noten en andere zaden, andere dan grondnoten

2008 91 00

– palmharten
– mengsels:
– – met toegevoegde alcohol:
– – – met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:

2008 92 12
2008 92 14

– – – – met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer
dan 11,85 % mas

2008
2008
2008
2008

– – – met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten

92
92
92
92

32
34
36
38

– – zonder toegevoegde alcohol of suiker:
2008
2008
2008
2008

92
92
92
92

92
93
94
96

2008 99 11
2008 99 19

– – – in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke
verpakking van 4,5 kg of meer

– – – gember, met toegevoegde alcohol
– andere:
– – met toegevoegde alcohol:

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 56
!B
GN-code

Omschrijving

– – – met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten:
2008 99 38
2008 99 40

– – – – andere met een effectief alcohol-massagehalte van
meer dan 11,85 % mas
– – – zonder toegevoegde alcohol, met toegevoegde suiket, in
verpakkingen met een netto inhoud per onmiddellijke
verpakking van meer dan 1 kg

2008 99 47
2008 99 49

– – – – andere dan gember, druiven, pruimen, passievruchten,
guaves of tamarindevruchten
Ongegist sap van andere vruchten of groenten, zonder
toegevoegde alcohol, niet onderling vermengd:
– met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:

2009 80 36
2009 80 38

– – met een waarde van meer dan 30  per 100 kg
nettogewicht
– met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C:

2009 80 71

– – kersensap, met een waarde van meer dan 30  per 100 kg
nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend
– – ander, met een waarde van niet meer dan 30  per 100 kg
nettogewicht:

2009 80 88
2009 80 89

– – – met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer
dan 30 gewichtspercenten

2009 80 96

– – – kersensap, geen toegevoegde suiker bevattend

2101 11

Extracten, essences en concentraten, van koffie

2102 30 00

Samengesteld bakpoeder

2302 50 00

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het
malen of van andere bewerkingen van peulvruchten, ook
indien in pellets

2309 10 90

Honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het
klein, andere dan bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij
de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten
Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen
van dieren:

2309 90 91

– bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd

2309 90 93

– zogenaamde „premelanges”

2309 90 95
2309 90 97

– andere
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak:

2401
2401
2401
2401
2401

10
10
10
10
10

30
49
50
80
90

– ongestripte tabak

2401
2401
2401
2401
2401

20
20
20
20
20

30
49
50
80
90

– geheel of gedeeltelijk gestripte tabak

2401 30 00

Afvallen van tabak

2402 10 00

Sigaren en cigarillo’s, tabak bevattend

2815

Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende
potas); natriumperoxide en kaliumperoxide

2825 10 00

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten
daarvan
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2827 32 00

Aluminiumchloride

2834 10 00

Nitrieten van koolwaterstoffen

2904 20 00

Derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten

2914 22 00

Cyclohexanon en methylcyclohexanonen

2916 11 10

Acrylzuur

2916 14

Esters van methacrylzuur

2917 12 10

Adipinezuur en zouten daarvan

2917 14 00

Maleïnezuuranhydride

2917 32 00

Dioctylorthoftalaten

2917 35 00

Ftaalzuuranhydride

2918 21 00

Salicylzuur en zouten daarvan

2918 29 10

Sulfosalicylzuren en hydroxynaftoëzuren, alsmede zouten en
esters daarvan

2924 10 00

Acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze
producten

2924 21

Ureïnen en derivaten daarvan, zouten van deze producten

2924 29 90

Andere carboxyamideverbindingen

2927 00 00

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

2929 10

Isocyanaten

2930 40 90

Methionine, andere dan methionine (INN)

2930 90 70

Andere organische zwavelverbindingen, andere dan de
producten van de onderverdelingen 2930 90 12 tot en met
2930 90 50

2940 00 90

Andere suikers, chemisch zuiver, ander dan sacharose,
lactose, maltose, glucose en fructose; ethers en esters van
suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten
bedoeld bij de posten 2937, 2938 en 2939, andere dan
ramnose, raffinose en mannose

3204

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch
welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op hoofdstuk 32; op basis van synthetische organische kleurstoffen;
synthetische organische producten van de soort gebruikt als
fluorescerende heldermakende stoffen of als „lichtgevende
stoffen” (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald

3507

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch
elders onder begrepen

3906 10 00

Polymethylmethacrylaat

3907 10 00

Polyacetalen

3908

Polyamiden in primaire vormen

4010

Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber

ex 4106

Geprepareerde, onthaarde huiden van geiten, andere dan die
van post 4108 of 4109, uitgezonderd de producten van de
onderverdelingen 4106 11 90, 4106 12 00 en 4106 19 00
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Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden,
documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen,
etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera’s, voor
wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen, alsmede
dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnaies, kaartentassen, sigarettenkokers, tabakszakken,
gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis, foedralen en
kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor
flacons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en
kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van kunststof in
vellen, van textiel, van vulkanfiber of van karton, of geheel of
voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier

4204 00

Artikelen voor technisch gebruik, van leder of van kunstleder

4205 00 00

Andere werken van leder of van kunstleder

ex Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk, met uitzondering van de
in deel 2 vermelde producten

Hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen,
rijzwepen, alsmede delen daarvan

ex Hoofdstuk 69

Keramische producten, met uitzondering van de in deel 2
vermelde producten

ex Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzondering van de in deel 2 vermelde
producten

7117

Fancybijouterieën

ex Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal, met uitzondering
van de in de delen 2 en 4 vermelde producten

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met uitzondering van de producten
van post 7801

ex Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink, met uitzondering van de producten
van de posten 7901 en 7903

ex Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen,
met uitzondering van de in deel 2 vermelde producten en de
producten van de onderverdelingen 8101 10 00, 8101 91 10,
8102 10 00, 8102 91 10, 8103 10, 8104 11 00, 8104 19 00,
8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31,
8112 30 20, 8112 91 10, 8112 91 31, 8112 91 81,
8112 91 89 en 8113 00 20

Hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van
onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal

Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post
8407 of 8408

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in
besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de
temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de
vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden
geregeld daaronder begrepen

ex 8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en
toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch
werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415, met uitzondering van de
producten van onderverdeling 8418 99
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8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor
glas, alsmede cilinders daarvoor

8443

Machines en toestellen voor het drukken, inktstraadrukkers,
andere dan die bedoeld bij post 8471, daaronder begrepen;
hulptoestellen voor het drukken

8450

Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting

8451

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij
post 8450) voor het wassen, het reinigen, het wringen, het
drogen, het strijken, het persen (fixeerpersen daaronder
begrepen), het bleken, het verven, het appreteren, het
afwerken, het bestrijken of het impregneren van garens, van
weefsels of van textielwaren, alsmede machines voor het
opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen
die worden gebruikt bij het vervaardigen van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het afrollen,
het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels

8453

Machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van
huiden, vellen of leder of voor het vervaardigen of het
herstellen van schoeisel of andere lederwaren, andere dan
naaimachines

8454

Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en
voor gieterijen

8455

Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor

8456

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht
welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp
van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone
trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procédés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van
plasmastralen

8457

Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en
meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking
van metalen

8458

Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het
verspanend bewerken van metaal

8459

Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere
dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld
bij post 8458

8460

Machines voor het afbramen, slijpen, lappen, polijsten,
afslijpen, honen of op andere wijze afwerken van metalen
of van cermets, met behulp van slijpmiddelen (slijpstenen,
slijpschijven, hoonstenen) of polijstschijven, andere dan de
machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of
afwerken van tandwielen bedoeld bij post 8461

8461

Schaafbanken, sterkearmschaafbanken, steekbanken, trekfreesbanken, machines voor het frezen, steken, schaven,
slijpen of afwerken van tandwielen, zaagmachines, afsteekbanken en andere machines voor het verspanend bewerken
van metaal of van cermets, elders genoemd noch elders onder
begrepen

8462

Machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het
stampen of het hameren van metaal; machines (persen
daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het
strekken, het vlakken, het afknippen, het ponsen of het
inkepen van metaal; persen voor het bewerken van metaal of
van metaalcarbiden, andere dan de hiervoor bedoelde
machines

8463

Andere gereedschapswerktuigen voor het niet verspanend
bewerken van metaal of van cermets

8467

Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een
ingebouwde niet-elektrische motor wordt aangedreven

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 60
!B
GN-code

Omschrijving

8468

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook
indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij
post 8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas

8469

Schriftmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8471;
tekstverwerkende machines

8470

Rekenmachines en machines in zakformaat voor het opslaan,
het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties; boekhoudmachines, frankeermachines, machines voor
de afgifte van kaartjes en dergelijke machines, met
rekenmechanisme; kasregisters

8472

Andere kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld hectografen en stencilmachines, adresseermachines, machines voor
het automatisch afleveren van bankbiljetten, machines voor
het sorteren, het tellen of het verpakken van geld, potloodslijpmachines, perforeermachines en hechtmachines)

8473

Delen en toebehoren (andere dan koffers, hoezen en dergelijke) waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor machines en toestellen
bedoeld bij de posten 8469 tot en met 8472 hierboven

8504

Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen

8505

Elektromagneten; permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te
worden gebruikt; magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders; elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen; lastmagneten

ex 8517

Elektrische toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie,
lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn en
toestellen voor telecommunicatie met draaggolf of voor
digitale telecommunicatie daaronder begrepen; videofoontoestellen, met uitzondering van de producten van onderverdeling 8517 19 10

8518

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien
gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons,
ook indien gecombineerd met een microfoon; elektrische
audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

8525

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radioomroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van
geluid; televisiecamera’s; videocamera’s voor stilstaand beeld
(zogenaamde still image videocamera’s) en andere videocamera-opnametoestellen

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen
voor radioafstandsbediening

8532

Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar)

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen,
aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen
elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen
(stekkers), lamp- en buishouders, aansluitdozen en -kasten),
voor een spanning van niet meer dan 1 000 V

8705

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld
takelwagens, kraanauto’s, brandweerauto’s, automobielen
met menginstallatie voor beton, veegauto’s, sproeiauto’s,
werkplaatsauto’s, röntgenauto’s), andere dan die hoofdzakelijk ontworpen voor het vervoer van personen of van goederen

8714

Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten
8711 tot en met 8713

8715 00

Kinderwagens en delen daarvan

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder
eigen beweegkracht; delen daarvan
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Hoofdstuk 89

Scheepvaart

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen,
ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd,
voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die
van niet-optisch bewerkt glas

9005

Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor; andere astronomische
instrumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastronomische apparaten

9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor
de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen
bedoeld bij post 8539

9007

Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook indien met
ingebouwde geluidsopname- en weergavetoestellen

9008

Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie,
cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen

9012

Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten

9014

Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen
voor de navigatie

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor
de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie,
voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan
kompassen; afstandmeters

9016 00

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of
beter, ook indien met gewichten

9033 00 00

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder
andere posten van hoofdstuk 90) van machines, apparaten,
toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90

ex Hoofdstuk 91

Uurwerken, met uitzondering van de in deel 2 vermelde
producten

ex Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten, met uitzondering van de in deel 2 vermelde
producten
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Levende paarden:
– andere dan fokdieren van zuiver ras:
0101 19 10

– – slachtpaarden (a)
Vlees van varkens, andere dan huisdieren:
– vers of gekoeld:

0203 11 90

– – hele en halve dieren

0203 12 90

– – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

0203 19 90

– – andere
– bevroren:

0203 21 90

– – hele en halve dieren

0203 22 90

– – hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been

0203 29 90

– – andere
Eetbare slachtalvallen:
– van runderen, vers of gekoeld:
– – andere dan bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten:

0206 10 91

– – – levers

0206 10 99

– – – andere
– van runderen, bevroren:

0206 21 00

– – tongen

0206 22 90

– – levers

0206 29 99

– – andere
– van varkens, andere dan van huisdieren, andere dan bestemd
voor de vervaardiging van farmaceutische producten:

0206 30 90

– – vers of gekoeld
– – bevroren:

0206 41 99

– – – levers

0206 49 99

– – – andere
– van schapen en van geiten, andere dan bestemd voor de
vervaardiging van farmaceutische producten:

0206 80 99

– – vers of gekoeld

0206 90 99

– – bevroren

0207 34

– vette levers (foies gras), vers of gekoeld
– vette levers (foies gras), bevroren:

0207 36 81

– – van ganzen

0207 36 85

– – van eenden
Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of
bevroren:

0208 10 90

– van konijnen, andere dan van tamme konijnen, of van hazen

0208 20 00

– kikkerbilletjes
– van wild (met uitzondering van konijnen of hazen):

(a)

0208 90 20

– – van kwartels

0208 90 40

– – andere

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Levende siervis: zeevis
Vogelhuiden en andere delen van vogels, met veren of dons
bezet, veren en delen van veren (ook indien bijgesneden) en
dons, ruw, gereinigd, ontsmet of op andere wijze behandeld
ter voorkoming van bederf, doch niet verder bewerkt; poeder
en afval, van veren of van delen van veren:
– veren van de soorten die als opvulmateriaal worden
gebruikt; dons:

0505 10 90

– – andere dan ruw

0505 90 00

– andere

0601 20 10

Cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post
1212

0602 20 10

Plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels
Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten,
zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede
grassen, voor bloemstukken of voor versiering:
– verse takken en twijgen:

0604 91 41
0604 99 10

– – van zogenaamde Nordmannsparren (Abies nordmanniana
(Stev.) Spach) en van edelsparren (Abies procera Rhed.)
– – andere, enkel gedroogd
Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld:

0713 10

– erwten (Pisum sativum)

0713 20 00

– kekers

0713
0713
0713
0713

– bonen (Vigna spp.; Phaseolus spp.)

31 00
32 00
33
39 00

0713 40 00

– linzen

0714 20 10

Bataten (zoete aardappelen), vers, geheel, bestemd voor
menselijke consumptie (a)

0714 90 90

Aardperen en dergelijke wortels en knollen met een hoog
gehalte aan inuline, merg van de sagopalm, vers, gekoeld,
bevroren of gedroogd
Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al
dan niet gepeld:

0802 50 00

– pimpernoten (pistaches)

0802 90 50

– pingels of pignolen

0802 90 60

– Australische noten

0802 90 85

– andere

0804 50 00

Guaves, manga’s en manggistans, vers of gedroogd
Papaja’s:

(a)

0807 20 00

– vers

0812 90 30

– voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt
voor dadelijke consumptie

0814 00 00

Schillen van citrusvruchten en van meloenen (watermeloenen
daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in
water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout,
zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd

0901 11 00

Koffie, ongebrand, waaruit geen cafeïne is verwijderd

0901 90 10

Bolsters en schillen, van koffie

0902 10 00

Groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 3 kg

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Peper van het geslacht „Piper”, fijngemaakt of gemalen
Vruchten van de geslachten „Capsicum” en „Pimenta”,
gedroogd, fijngemaakt of gemalen:

0904 20 39

– andere dan niet-scherpsmakende pepers, gedroogd, niet
fijngemaakt en niet gemalen

0904 20 90

– fijngemaakt of gemalen

0908 10 90

Muskaatnoten, andere dan niet fijngemaakt en niet gemalen,
bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische
oliën of van harsaroma’s

0908 20 90

Foelie, fijngemaakt of gemalen

0909 10 90

Steranijszaad

0910 20

Saffraan

0910 91 10

Mengsels van specerijen als bedoeld bij aantekening 1, onder
b), op hoofdstuk 9, niet fijngemaakt en niet gemalen

0910 99 91

Andere kruiderijen, niet fijngemaakt en niet gemalen
Zaad van voedergewassen, ander dan bietenzaad:

(a)

1209 22

– van klaver (Trifolium spp.)

1209 23

– van zwenkgras

1209 24 00

– van veldbeemdgras (Poa pratensis L.)

1209 25

– van raaigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne
L.)

1209 26 00

– van timotheegras

1209 29 10

– van wikken; van ruw beemdgras (Poa palustris L. en Poa
trivialis L.); van kropaar (Dactylis glomerata L.); van
struisgras (Agrostides)

1209 29 50

– lupinezaad

1211 10 00

Zoethout, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of
in poedervorm

1211 90 30

Tonkabonen, vers of gedroogd, ook indien gesneden,
gebroken of in poedervorm

1212 10 91

Sint-jansbroodpitten, niet gepeld, niet gebroken of niet
gemalen

1212 30 00

Pitten van abrikozen, van perziken of van pruimen, ook
indien in de steen

1212 99 10

Ongebrande cichoreiwortels van de variëteit „Cichorium
intybus sativum”, hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke
consumptie

1302 12 00

Plantensappen en plantenextracten, van zoethout

1302 31 00

Agar-agar

1302 32 10

Plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit
sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten

1501 00 11

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen), bestemd voor ander
industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten
voor menselijke consumptie (a)

1503 00 30

Talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere
wijze bereid, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor
de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie (a)

1505 90 00

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder
begrepen, uitgezonderd ruw wolvet

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan,
ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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1511 10 10

Palmolie, ruw, voor ander technisch of industrieel gebruik
dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke
consumptie (a)
Andere plantaardige vetten en vette oliën, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch
gewijzigd:

1515 40 00

– tungolie en fracties daarvan

1515 60 90

– jojobaolie en fracties daarvan, andere dan ruwe olie

1515 90 10

– oiticicaolie; myricawas en japanwas en fracties daarvan

1516 20 10

Gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

1518 00 95

Mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van
dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties
daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie

1521 10 90

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), andere dan ruw
Afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van
dierlijke of plantaardige was:
– andere dan die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie
heeft:

1522 00 99

– – andere dan droesem of bezinksel van olie en soapstocks

1603 00 30

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, in
verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg doch minder dan 20 kg

1801 00 00

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

1901 20 00

Mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren
bedoeld bij post 1905
Bereidingen voor menselijke consumptie:

1901 90 91

– andere, bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen,
sacharose, isoglucose, glucose of zetmeet, of bevattende
minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige
vetstoffen, minder dan 5 gewichtspercenten sacharose (het
gehalte aan invertsuiker daaronder begrepen) of isoglucose,
minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel, met
uitzondering van bereidingen in poeder voor menselijke
consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en
met 0404
– ananas:

(a)

2008 20 19

– – met toegevoegde alcohol, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg,
met een suikergehalte van niet meer dan 17 gewichtspercenten

2008 20 39

– – met toegevoegde alcohol, in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1
kg, met een suikergehalte van niet meer dan 19
gewichtspercenten

2101 20 20
2101 20 92
2101 20 98

Extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en
preparaten op basis van deze producten of op basis van thee
of van maté

2102 20 19

Inactieve gist, andere dan in tabletten, in blokken of in
dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een nettoinhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg

2102 20 90

Eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins
bedoeld bij post 3002)

2103 30 10

Mosterdmeel

2201 10

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

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Bier van mout
Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die
gedistilleerde alcohol bevatten:

2208
2208
2208
2208

20
20
20
20

26
29
86
89

– dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer

2208 30 11
2208 30 19

– zogenaamde Bourbon whisky (a)

2208 30 32

– zogenaamde malt whisky, in verpakkingen inhoudende niet
meer dan 2 liter

2208 30 52
2208 30 58

– zogenaamde blended whisky

2208 30 72

– andere zogenaamde Scotch whisky, in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 liter

2208 30 82
2208 30 88

– andere whisky

2208 90 33
2208 90 38

– pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn,
met uitzondering van likeuren
– andere gedistilleerde dranken, met uitzondering van
likeuren:

2208 90 48

– – uit fruit, andere dan Calvados, in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 liter

2208 90 71

– – uit fruit, in verpakkingen inhoudende meer dan 2 liter

2308 90 90

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig alval, plantaardige residuen en bijproducten, van de soort gebruikt voor
het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder
begrepen, andere dan eikels, wilde kastanjes en draf
(droesem) van druiven

2309 90 10

Visperswater en perswater van zeezoogdieren („solubles”)

2519 90 10

Magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat

2522

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere
dan calciumoxide en calciumhydroxide bedoeld bij post 2825

2523

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen),
ook indien gekleurd

Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was

ex Hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve
elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen, met
uitzondering van de producten van de delen 2 en 3 en van de
onderverdelingen 2804 69 00, 2805 11 00, 2805 19 00,
2805 21 00, 2805 22 00, 2805 30, 2805 40 10, 2818 20 00,
2818 30 00, ex 2844 30 11 (ruwe cermets, resten en afvallen
van uranium waaruit U 235 is afgescheiden), 2844 30 19,
ex 2844 30 51 (ruwe cermets, resten en afvallen van
thorium), 2845 10 00 en 2845 90 10

ex Hoofdstuk 29

Organische chemische producten, met uitzondering van de
producten van de delen 2 en 3 en van de onderverdelingen
2905 43 00 en 2905 44

(a)

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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ex Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten
daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en
vernis; mastiek, inkt met uitzondering van de producten van
de delen 2 en 3 en van de onderverdelingen 3201 20 00,
3201 90 20, ex 3201 90 90 (looiextract van eucalyptus),
ex 3201 90 90 (looiextracten van gambir en van myrobalanen) en ex 3201 90 90 (andere looiextracten van plantaardige
oorsprong)

Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen
en cosmetische producten

Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen,
smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten op basis van gebrande
gips

ex Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen, met uitzondering van de producten van de delen 2 en 3 en van de
onderverdelingen 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91,
3502 20 99, 3502 90 70, 3505 10 10, 3505 10 90 en
3505 20

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers;
vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van de producten van de delen 1 en 2 en van de
onderverdelingen "C1
3809 10 en 3824 60 3

ex Hoofdstuk 39

Kunststof en werken daarvan, met uitzondering van de
producten van de delen 2 en 3

ex Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan, met uitzondering van de
producten van de delen 2 en 3

ex 4107

Leder van andere dieren, andere dan die van de posten 4108
en 4109, met uitzondering van de producten van de
onderverdelingen 4107 10 10, 4107 29 10 en 4107 90 10

4201 00 00

Zadel- en tuigmakerswerk voor dieren (strengen, leibanden,
kniestukken, muilbanden, zadeldekken, zadeltassen, hondendekken en dergelijke artikelen daaronder begrepen), ongeacht
de stof waarvan het vervaardigd is

4206

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

Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van de
producten van deel 2

ex Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren, met uitzondering van de producten van
deel 2

ex Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren, met
uitzondering van de producten van deel 2

Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan

Hoofdstuk 67

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

Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica
en van dergelijke stoffen

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen,
edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen,
alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, met
uitzondering van de producten van deel 3

ex Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering van de producten
van deel 1 en van de onderverdelingen 7201 10 11,
7201 10 19, 7201 10 30, 7201 20 00, 7201 50 90, 7206,
7218 10 00 en 7224 10 00
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7301

Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van
gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen; gelaste
profielen van ijzer of van staal

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van
staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers,
lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten,
dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor
het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

7304

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van
staal

7305

Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken,
genageld, gefelst), met een rond profiel en met een
uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of
van staal

7306

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast,
geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar
liggende randen), van ijzer of van staal

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en
andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en
ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven,
profielen, buizen en dergelijke van gietijzer, van ijzer of van
staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

7314

Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen),
metaalgaas en traliewerk van ijzerdraad of van staaldraad;
plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal

7316 00 00

Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of
van staal

7317 00

Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen, gegolfde krambanden en dergelijke artikelen, van gietijzer, van
ijzer of van staal, ook indien met een kop van andere stoffen,
doch met uitzondering van die met een koperen kop

Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan, met uitzondering
van de producten van de delen 2 en 3

ex Hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede
delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven
van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van
beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren
van deze toestellen, met uitzondering van de producten van de
delen 2 en 3

Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen,
alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische
daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen
voor het verkeer

8701

Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709

8710 00 00

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening; delen daarvan

Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart

ex Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten,
apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten,
-apparaten en- toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen, delen en toebehoren van
deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering
van de producten van de delen 2 en 3
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GN-code

Omschrijving

9401

Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die
bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden
omgevormd, alsmede delen daarvan

9403 40

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens

9403 80 00

Meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe
daaronder begrepen

9403 90

Delen

9406 00

Geprefabriceerde bouwwerken

ex Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen; artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van
de producten van deel 2

ex Hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzondering van de producten van deel
2
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BIJLAGE II
DEEL I
In de artikelen 3 en 4 bedoelde lijst van sectoren en landen (a)

GN-code

Omschrijving

Hoofdstukken 1 en 2

Levende dieren; vlees en eetbare
slachtafvallen

Argentinië
Brazilië
Uruguay

Hoofdstuk 3
1604
1605
1902 20 10

Vis, schaaldieren, weekdieren en
andere ongewervelde waterdieren;
bereidingen en conserven van vis,
kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid
uit kuit; bereidingen en conserven
van schaaldieren, van weekdieren of
van andere ongewervelde waterdieren; gevulde deegwaren (ook indien
gekookt of op andere wijze bereid),
bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis-, schaal- of weekdieren
of andere ongewervelde waterdieren

Thailand

Hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten
van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Argentinië (1)
Mexico

Hoofdstuk 5

Andere producten van dierlijke oorsprong; elders genoemd noch elders
onder begrepen

China

Hoofdstukken 6 t/m
8

Levende planten en producten van de
bloementeelt ; groenten, planten,
wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden; fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Chili
Mexico
Thailand

Hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerijen

Brazilië

Hoofdstukken 10 en
11

Granen; producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten

Maleisië (1)

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten;
allerlei zaden, zaaigoed en vruchten;
planten voor industrieel en voor
geneeskundig gebruik; stro en voeder

China (1)
Oekraïne

Hoofdstuk 13

Gommen, harsen en andere plantensappen en plantenextracten

Brazilië (1)
Chili (1)

Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten
daarvan; bewerkt spijsvet; was van
dierlijke of van plantaardige oorsprong

Indonesië
Filipijnen
Maleisië

Hoofdstukken 16 t/m
23 met uitzondering
van de posten 1604,
1605 en onderverdeling 1902 20 10

Bereidingen van vlees, van vis, van
schaaldieren, van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren;
suiker en suikerwerk; cacao en bereidingen daarvan; bereidingen van

Argentinië
Brazilië
Thailand

(a)
(1 )

Betrokken land

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur,
wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.
Toepassing van artikel 4, lid 1.
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GN-code

Omschrijving

Betrokken land

graan, van meel, van zetmeel of van
melk; gebak; bereidingen van groenten, van vruchten en van andere
plantendelen; diverse producten voor
menselijke consumptie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn;
resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren
Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten

Brazilië

Hoofdstukken 25 t/m
27

Mineralen

Rusland
Saudi-Arabië
Libië (1)

Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

Chemische producten, met uitzondering van meststoffen

China (1)

Hoofdstuk 31

Meststoffen

Kazachstan
Oekraïne
Rusland
Wit-Rusland
Chili (1)

Hoofdstukken 39 en
40

Kunststof en rubber

Maleisië
Thailand

Hoofdstuk 41

Huiden en vellen

Argentinië
Brazilië
India
Pakistan

Hoofdstukken 42 en
43

Lederwaren en bontwerk

China
India
Pakistan
Thailand

Hoofdstukken 44 t/m
46

Hout

Maleisië
Indonesië

Hoofdstukken 47 t/m
49

Papier

Brazilië (1)

Hoofdstukken 50 t/m
60

Textiel

India
Pakistan

Hoofdstukken 61 t/m
63

Kleding

Maleisië
Thailand
Macao
China (1)

Hoofdstukken 64 t/m
67

Schoeisel

Brazilië
Thailand
China
Indonesië

Hoofdstukken 68 t/m

Glas en keramiek

China (1)

(1 )

28
29
30
32
33
34
35
36
37
38

Toepassing van artikel 4, lid 1.
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GN-code

Omschrijving

Betrokken land

70
Hoofdstuk 71

Bijouterieën en edele metalen

Thailand
Brunei
Kazachstan

7202
7202
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7207
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7208
7209
7209
7209
7209
7209
7209
7209
7209
7209
7210
7210
7210
7210
7210
7210
7210
7210

EGKS-producten

Brazilië
Mexico
Albanië (1)
Oekraïne (1)
Wit-Rusland (1)
Moldavië (1)
Rusland (1)
Georgië (1)
Armenië (1)
Azerbeidzjan (1)
Kazachstan (1)
Turkmenistan (1)
Oezbekistan (1)
Tadzjikistan (1)
Kirgizië (1)
Zuid-Afrika (1)
China (2)

(1 )
(2 )

11
99
11
11
11
12
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
10
25
26
27
36
37
38
39
40
51
51
51
51
51
52
52
52
53
53
54
90
15
16
17
18
25
26
27
28
90
11
12
12
20
30
41
49
50

11
11
14
16
10
11
14 (*)
16 (*)
31
11
15
17
32
51
55 (*)
57
71
00 (*)
00 (*)
00 (*)
00 (*)
00 (*)
(*)
(*)
(*)
(*)
10
30 (*)
50 (*)
91 (*)
99 (*)
10
91 (*)
99 (*)
10
90 (*)
(*)
10 (*)
00
(*)
(*)
(*)
00
(*)
(*)
(*)
10 (*)
10 (*)
11 (*)
19 (*)
10 (*)
10 (*)
10 (*)
10 (*)
10 (*)

Toepassing van artikel 3, lid 2.
China is slechts voor de met een sterretje aangeduide producten uitgesloten, en wel uit
hoofde van artikel 3, lid 2.
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GN-code

7210
7210
7210
7210
7210
7210
7210
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7211
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7212
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7213
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7214
7215
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7216
7218
7218
7218
7218
7219
7219
7219

61
69
70
70
90
90
90
13
14
14
19
19
23
23
29
90
10
10
20
30
40
40
50
50
60
60
10
20
91
91
91
91
91
91
99
99
20
30
91
91
99
99
99
99
99
99
99
99
90
10
21
22
31
32
33
40
50
99
91
91
99
99
11
12
13

10
10
31
39
31
33
38
00
10
90
20
90
10
51
20
11
10
91
11
11
10
91
31
51
11
91
00
00
10
20
41
49
70
90
10
90
00
00
10
90
10
31
39
50
61
69
80
90
10
00
00
00

10
11
19
11
20
00

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Omschrijving

Betrokken land
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GN-code

7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219
7219
7220
7220
7220
7220
7220
7221
7222
7222
7222
7222
7222
7224
7224
7224
7224
7224
7224
7225
7225
7225
7225
7225
7225
7225
7225
7225
7226
7226
7226
7226
7226
7226
7226
7226
7226
7227
7228
7228
7228
7228
7228
7228
7228
7228
7228
7228
7228
7301
7302
7302
7302
7302
7302
7302

14
21
22
23
24
31
32
33
34
35
90
11
12
20
90
90
00
11
19
30
40
40
90
90
90
90
90
90
11
19
20
30
40
50
91
92
99
11
19
19
20
91
92
93
94
99
10
10
20
20
20
30
60
70
70
80
80
10
10
10
10
20
40
90

00
00
00

10
00
00
10
11
31

10
10
30
01
05
08
15
31
39
00
20
00
00
10
10
10
10
10
30
20
10
20
20
20
10
30
11
19
30
10
10
31
10
90 (*)
00
31
39
90
00
10
10

Omschrijving

Betrokken land
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GN-code

Omschrijving

Betrokken land

7202 21
7202 41
7202 49
7202 50 00
7202 60 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 93 00
7202 99 19
7202 99 30
7202 99 80
7205
7217
7223
7303 t/m 7326
Hoofdstukken 74 t/m
83

Onedele metalen (niet-EGKS)

Kazachstan
Rusland
China

8470
8471
8473
8504
8505
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8525
8526
8527
8528
8529
8531
8532
8533
8534
8536
8540
8540
8541
8542

Consumentenelektronica

Maleisië

Hoofdstuk 86
Hoofdstuk 88
Hoofdstuk 89

Vervoermaterieel

Brazilië (1)

Hoofdstukken 94 t/m
96

Diverse goederen en producten

Thailand
China

30
40

11
12
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DEEL 2
Methode voor de vaststelling van de in artikel 3 bedoelde landen en sectoren
I.

Indeling van de begunstigde landen volgens hun ontwikkelingsindex
De ontwikkelingsindex geeft het algemene industriële ontwikkelingsniveau
van elk land weer, vergeleken met dat van de Europese Unie. Deze index is
gebaseerd op de volgende formule waarin het inkomen per hoofd van de
bevolking en de uitvoer van verwerkte producten zijn gecombineerd:
flog½ðYi =POPi Þ=ðYue =POPue Þ þ log½Xi =Xue g
2
waarin:
Yi

= het inkomen van het betrokken begunstigde land

Yue

= het inkomen van de Europese Unie

POPi

= de bevolking van het betrokken begunstigde land

POPue

= de bevolking van de Europese Unie

Xi

= de waarde van de uitvoer van verwerkte producten uit het
betrokken begunstigde land

Xue

= de waarde van de uitvoer van verwerkte producten uit de
Europese Unie

Volgens deze formule is de industriële ontwikkeling van een land, indien de
index een waarde 0 heeft, gelijk aan die van de Europese Unie.
Voor inkomen en bevolking zijn de cijfers van de Wereldbank gebruikt
(World Development Report 1993), terwijl de cijfers voor de uitvoer van
verwerkte producten uit het Unctad Handbook of International Trade and
Development Statistics (1992) afkomstig zijn.
II. Indeling van de begunstigde landen volgens hun relatieve sectorale
specialisatie-index
De specialisatie-index geeft de verhouding weer tussen enerzijds het aandeel
van de invoer van producten van een bepaalde sector van het betrokken
begunstigde land in het totaal van de invoer van producten van die sector in
de Europese Unie en anderzijds het aandeel van dat land in de totale invoer in
de Europese Unie.
III. Combinatie van de ontwikkelingsindex en de specialisatie-index
De combinatie van de twee indexen is bepalend voor de toepassing van artikel
3 op een begunstigd land.
Voor begunstigde landen met een ontwikkelingsindex hoger dan −1, is artikel
3 van toepassing wanneer de specialisatie-index gelijk is aan of hoger is dan
1.
Voor begunstigde landen met een ontwikkelingsindex tussen −1 en −1,23, is
artikel 3 van toepassing wanneer de specialisatie-index gelijk is aan of hoger
is dan 1,5.
Voor begunstigde landen met een ontwikkelingsindex tussen −1,23 en −1,70,
is artikel 3 van toepassing wanneer de specialisatie-index gelijk is aan of
hoger is dan 5.
Voor begunstigde landen met een ontwikkelingsindex tussen −1,70 en −2, is
artikel 3 van toepassing wanneer de specialisatie-index gelijk is aan of hoger
is dan 7.
Artikel 3 is niet van toepassing op landen waarvan de ontwikkelingsindex
lager is dan −2.
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BIJLAGE III
Lijst van landen en gebieden die voor algemene tariefpreferenties in
aanmerking komen (*)
A. ONAFHANKELIJKE LANDEN
AL
UA
BY
MD
RU
GE
AM
AZ
KZ
TM
UZ
TJ
KG
HR
BA
XM
MA
DZ
TN
LY
EG
SD
MR
ML
BF
NE
TD
CV
SN
GM
GW
GN
SL
LR
CI
GH
TG
BJ
NG
CM
CF
GQ
ST
GA
CG
CD
RW
BI
AO

Albanië "M1 (1) 3
Oekraïne
Wit-Rusland
Moldavië
Rusland
Georgië
Armenië
Azerbeidzjan
Kazachstan
Turkmenistan
Oezbekistan
Tadzjikistan
Kirgizië
Kroatië (1)
Bosnië-Herzegovina (1)
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (1)
Marokko
Algerije
Tunesië
Libië
Egypte
Soedan (2)
Mauritanië (2)
Mali (2)
Burkina Faso (2)
Niger (2)
Tsjaad (2)
Kaapverdië (2)
Senegal
Gambia (2)
Guinee-Bissau (2)
Guinee (2)
Sierra Leone (2)
Liberia (2)
Ivoorkust
Ghana
Togo (2)
Benin (2)
Nigeria
Kameroen
Centraal-Afrikaanse Republiek (2)
Equatoriaal-Guinea (2)
Sao Tomé en Principe (2)
Gabon
Congo
Democratische Republiek Congo (2)
Rwanda (2)
Burundi (2)
Angola (2)

(*) De naast de namen van de landen en gebieden geplaatste codes zijn de codes van de
Geonomenclatuur (Verordening (EG) nr. 2645/98 van de Commissie (PB L 335 van
10.12.1998, blz.22)).
(1) Landen waarvoor het tariefpreferentiële voordeel wordt beperkt tot de landbouwproducten van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur van
bijlage I.
2
( ) Dit land wordt ook in bijlage IV vermeld.
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!C1
!B

!C1
!B

ET
ER
DJ
SO
KE
UG
TZ
SC
MZ
MG
MU
KM
ZM
ZW
MW
ZA
NA
BW

Ethiopië (1)
Eritrea (1)
Djibouti (1)
Somalië (1)
Kenia
Oeganda (1)
Tanzania (1)
Seychellen en onderhorigheden
Mozambique (1)
Madagaskar (1)
Mauritius
Comoren (1)
Zambia (1)
Zimbabwe
Malawi (1)
Zuid-Afrika
Namibië
Botswana

SZ

Swaziland

LS
MX
GT
BZ
HN
SV
NI
CR
PA
CU
KN
HT
BS

Lesotho (1)
Mexico
Guatemala (2)
Belize
Honduras (2)
El Salvador (2)
Nicaragua (2)
Costa Rica (2)
Panama (2)
Cuba
St. Kitts en Nevis
Haïti (1)
Bahama’s

DO

Dominicaanse Republiek

AG
DM
JM
LC
VC
BB
TT
GD
CO
VE
GY
SR
EC
PE
BR
CL
BO
PY
UY
AR

Antigua en Barbuda
Dominica
Jamaica
St. Lucia
St. Vincent
Barbados
Trinidad en Tobago
Grenada
Colombia (2)
Venezuela (2)
Guyana
Suriname
Ecuador (2)
Peru (2)
Brazilië
Chili
Bolivia (2)
Paraguay
Uruguay
Argentinië

(1 )
(2 )

Dit land wordt ook in bijlage IV vermeld.
Dit land wordt ook in bijlage V vermeld.
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CY
LB
SY
IQ
IR
JO
SA
KW
BH
QA
AE
OM
YE
AF
PK
IN
BD
MV
LK
NP
BT
MM
TH
LA
VN
KH
ID
MY
BN
PH
MN
CN
PG
NR
SB
TV
KI
FJ
VU
TO
WS
FM
MH
PW

(1 )

Cyprus
Libanon
Syrië
Irak
Iran
Jordanië
Saoedi-Arabië
Koeweit
Bahrein
Qatar
Verenigde Arabische Emiraten
Oman
Jemen (1)
Afghanistan (1)
Pakistan
India
Bangladesh (1)
Maldiven (1)
Sri Lanka
Nepal (1)
Bhutan (1)
Myanmar (voormalig Birma) (1)
Thailand
Laos (1)
Vietnam
Cambodja (1)
Indonesië
Maleisië
Brunei
Filipijnen
Mongolië
China
Papoea-Nieuw-Guinea
Nauru
Salomonseilanden (1)
Tuvalu (1)
Kiribati (1)
Fiji
Vanuatu (1)
Tonga
Samoa (1)
Federale Staten van Micronesië
Marshalleilanden
Palau

Dit land wordt ook in bijlage IV vermeld.
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B. LANDEN EN GEBIEDEN
afhankelijk van of beheerd door of waarvan de buitenlandse betrekkingen
geheel of gedeeltelijk worden waargenomen door lidstaten van de Gemeenschap of derde landen

GI
SH
IO
YT
GL
PM
BM
AI
TC
VI
KY
VG
MS
AW
AN
FK
MO
XO
NC
XA
WF
PN
XZ
PF
XR

Gibraltar
St.-Helena en onderhorigheden
Brits gebied in de Indische Oceaan
Mayotte
Groenland
St.-Pierre en Miquelon
Bermuda
Anguilla
Turks- en Caicos-eilanden
Maagdeneilanden behorende tot de Verenigde Staten
Caymaneilanden
Britse Maagdeneilanden
Montserrat
Aruba
Nederlandse Antillen
Falklandeilanden
Macao
Australisch-Oceanië (Christmaseiland, Cocos-(Keeling-)eilanden, Heard
en McDonaldeilanden, Norfolk)
Nieuw-Caledonië en onderhorigheden
Amerikaans-Oceanië (1)
Wallis- en Futuna-eilanden
Pitcairn-eilanden
Nieuw-Zeelands-Oceanië (Tokelau-eilanden en Niue-eilanden, Cookeilanden)
Frans-Polynesië
Poolgebieden (Franse Zuidpoolgebieden, Australische Zuidpoolgebieden,
Britse Zuidpoolgebieden, Zuid-Georgië en Zuid-Sandwicheilanden)

Opmerking: Bovenstaande lijsten kunnen worden gewijzigd, rekening houdend
met veranderingen in de internationale status van landen of gebieden.

(1 )

Amerikaans-Oceanië omvat: Amerikaans-Samoa, Guam, ver uit de Amerikaanse kust
gelegen kleinere eilanden (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway,
Palmyra en Wake) (PB L 335 van 10.12.1998, blz. 22).
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BIJLAGE IV
Lijst van de minst ontwikkelde landen
SD
MR
ML
BF
NE
TD
CV
GM
GW
GN
SL
LR
TG
BJ
CF
GQ
ST
CD
RW
BI
AO
ET
ER
DJ
SO
UG
TZ
MZ
MG
KM
ZM
MW
LS
HT
YE
AF
BD
MV
NP
BT
MM
LA
KH
SB
TV
KI
VU
WS

Soedan
Mauritanië
Mali
Burkina Faso
Niger
Tsjaad
Kaapverdië
Gambia
Guinee-Bissau
Guinee
Sierra Leone
Liberia
Togo
Benin
Centraal-Afrikaanse Republiek
Equatoriaal-Guinea
Sao Tomé en Principe
Democratische Republiek Congo
Rwanda
Burundi
Angola
Ethiopië
Eritrea
Djibouti
Somalië
Oeganda
Tanzania
Mozambique
Madagaskar
Comoren
Zambia
Malawi
Lesotho
Haïti
Jemen
Afghanistan
Bangladesh
Maldiven
Nepal
Bhutan
Myanmar (voormalig Birma)
Laos
Cambodja
Salomonseilanden
Tuvalu
Kiribati
Vanuatu
Samoa
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BIJLAGE V
Lijst van de in artikel 7 bedoelde landen

Andesgroep
CO
VE
EC
PE
BO

Colombia
Venezuela
Ecuador
Peru
Bolivia

Gemeenschappelijke markt van Centraal-Amerika
GT
HN
SV
NI
CR
PA

Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panama
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BIJLAGE VI
In het kader "C1 van artikel 28, lid 3, 3 in aanmerking te nemen factoren
— Vermindering van het marktaandeel van producenten van de Gemeenschap
— Vermindering van hun productie
— Toename van hun voorraden
— Sluiting van hun productiecapaciteiten
— Faillissementen
— Geringe rendabiliteit
— Lage bezettingsgraad
— Werkgelegenheid
— Handel
— Prijzen
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BIJLAGE VII (1) (2)
(Betreft alleen producten die zijn onderworpen aan de bepalingen van de artikelen
6 en 7)
CATEGORIEËN NAAR GEVOELIGHEID VAN DE PRODUCTEN (3)

DEEL 1
Zeer gevoelige producten

GN-code

Omschrijving

Levende varkens:
– andere:
– – met een gewicht van minder dan 50 kg:
0103 91 10

– – – huisdieren
– – met een gewicht van 50 kg of meer:
– – – huisdieren:

0103 92 11

– – – – zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met
een gewicht van 160 kg of meer

0103 92 19

– – – – andere

0105

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen
en parelhoenders)
Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet
van gevogelte, niet gesmolten noch anderszins geëxtraheerd,
vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of
gerookt:

0209 00 90

– vet van gevogelte
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van
slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie:
– andere, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen,
geschikt voor menselijke consumptie, daaronder begrepen:
– – slachtafvallen:
– – – andere:
– – – – levers van pluimvee

0210 90 71

– – – – – vette levers (foies gras) van ganzen en van eenden,
gezouten of gepekeld

0210 90 79

– – – – – andere
Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen:

(1 )

(2 )

(3 )

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur
wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen. Daar
waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende
omschrijving bepaald. Producten waarvoor in het kader van de algemene tariefmaatregelen een vrijstelling of tijdelijke schorsing van het recht van het gemeenschappelijk
douanetarief geldt, zijn slechts om reden van vereenvoudiging opgenomen.
Indien, voor wat betreft producten vallende onder de hoofdstukken 1 tot en met 24, het
douanerecht bestaat uit een ad-valoremrecht en bovendien uit één of meer specifieke
rechten, blijft de preferentiële verlaging beperkt tot alleen het ad-valoremrecht. Wanneer
het douanerecht bestaat uit een ad-valoremrecht met een minimum- en maximumrecht,
is de preferentiële verlaging eveneens van toepassing op dit minimum- en maximumrecht. Indien een recht uit meer dan één specifiek recht bestaat, is de preferentiële
verlaging op elk van deze specifieke rechten van toepassing.
Voor producten vallende onder een GN-code waarbij voetnoot (a) is opgenomen, is de
verlaging van toepassing op het ad-valoremrecht en het specifieke recht.
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GN-code

Omschrijving

0401 10

– met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent

0401 20

– met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6
gewichtspercenten

0401 30

– met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten
Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en
andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien
ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen,
gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:
– yoghurt:

0403
0403
0403
0403
0403
0403

10
10
10
10
10
10

11
13
19
31
33
39

– – niet gearomatiseerd, noch met toegevoegde vruchten of
cacao

– andere:
– – niet gearomatiseerd, noch met toegevoegde vruchten of
cacao:
0403
0403
0403
0403
0403
0403

90
90
90
90
90
90

11
13
19
31
33
39

– – – in poeder, in korrels of in andere vaste vorm

0403
0403
0403
0403
0403
0403

90
90
90
90
90
90

51
53
59
61
63
69

– – – andere

0404

Wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen; producten bestaande uit natuurlijke bestanddelen
van melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere
zoetstoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen
Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta’s:

0405 10

– boter
– zuivelpasta’s:

0405 20 90

– – met een vetgehalte van meer dan 75 doch niet meer dan
80 gewichtspercenten

0405 90

– andere
Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:
– van pluimvee:

0407 00 11
0407 00 19

– – broedeieren (1)

0407 00 30

– – andere
Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd
of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren
of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
– eigeel:
– – gedroogd:

0408 11 80

(1 )

– – – andere

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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GN-code

Omschrijving

– – andere:
– – – andere:
0408 19 81

– – – – vloeibaar

0408 19 89

– – – – andere, inclusief bevroren
– andere:
– – gedroogd:

0408 91 80

– – – andere
– – andere:

0408 99 80

– – – andere
Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten,
vers of gekoeld:

ex 0703 20 00

– knoflook, van 1 juni tot en met 31 januari
Komkommers en augurken, vers of gekoeld:

ex 0707 00 05
0707 00 90

– komkommers met een lengte van meer dan 15 cm, van 1
november tot en met 15 mei
– augurken
Andere groenten, vers of gekoeld:

ex 0709 10 00
(a)

– artisjokken, van 1 januari tot en met 30 juni
– paddestoelen en truffels:

0709 52 00

– – truffels
Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen),
pruimen en sleepruimen, vers:

ex 0809 10 00

– abrikozen, van 1 juni tot en met 31 juli

ex 0809 30

– perziken (nectarines daaronder begrepen), van 11 juni tot en
met 30 september
– pruimen en sleepruimen:

ex 0809 40 05

– – pruimen, van 11 juni tot en met 30 september
Meel van tarwe of van mengkoren:
– van tarwe:

1101 00 11

– – van harde tarwe („durum”)

1101 00 15

– – van zachte tarwe en spelt

1101 00 90

– van mengkoren
Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:

1102 10 00

– roggemeel
Gries, griesmeel en pellets van granen:
– gries en griesmeel:

1103 11

– – van tarwe
– pellets:

1103 21 00

– – van tarwe
Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en
suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in
poedervorm; ook indien in de steen en andere plantaardige
producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit
„Cichorium intybus sativum” daaronder begrepen), hoofzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd
noch elders onder begrepen:
– andere:

1212 91

– – suikerbieten

1212 92 00

– – suikerriet
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GN-code

Omschrijving

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte,
ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503:
– varkensvet (reuzel daaronder begrepen):
1501 00 19

– – andere
Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:
– gehomogeniseerde bereidingen:

ex 1602 10 00

– – van vlees van varkens, runderen, schapen of geiten
– van levers van dieren van alle soorten:
– – andere:

ex 1602 20 90

– – – van varkens, van runderen, van schapen of van geiten
– van varkens:
– – hammen en delen daarvan:

1602 41 10

– – – van varkens (huisdieren)
– – schouders en delen daarvan:

1602 42 10

– – – van varkens (huisdieren)
– – andere, mengsels daaronder begrepen:

1602
1602
1602
1602
1602
1602

49
49
49
49
49
49

11
13
15
19
30
50

– – – van varkens (huisdieren)

– andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten
daaronder begrepen:
– – bereidingen van bloed van dieren van alle soorten:
ex 1602 90 10

– – – bereidingen van bloed van runderen en varkens
– – andere:
– – – andere:

1602 90 51

– – – – vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren)
bevattend
Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en
fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm;
suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde
kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

1702 11 00
1702 19 00

– lactose (melksuiker) en melksuikerstroop
– ahornsuiker en ahornsuikerstroop:

1702 20 10

– – ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met
toegevoegde kleurstoffen

1702 20 90

– – andere
– glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder
dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend:

1702 30 10

– – isoglucose
– glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer
doch minder dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend:

1702 40 10

– – isoglucose

1702 60

– andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer
dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend:
– andere, invertsuiker daaronder begrepen:

1702 90 30

– – isoglucose
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GN-code

1702 90 60

Omschrijving

– – kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd
– – karamel:

1702 90 71

– – – bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose
– – – andere:

1702 90 75

– – – – in poeder, ook indien geagglomereerd

1702 90 80

– – inulinestroop

1702 90 99

– – andere
Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen:
– andere:
– – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:

2106 90 30

– – – isoglucose
– – – andere:

2106 90 51

– – – – van lactose

2106 90 59

– – – – andere
Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van
dieren:
– honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het
klein:
– – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 t/m 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:
– – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:
– – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van
niet meer dan 10 gewichtspercenten:

2309 10 15

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer
doch minder dan 75 gewichtspercenten

2309 10 19

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer
gewichtspercenten
– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet
meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 10 39

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer
gewichtspercenten
– – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 10 59

– – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer
gewichtspercenten

2309 10 70

– – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop,
maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend
– andere:
– – andere:
– – – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de
onderverdelingen 1702 30 51 t/m 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:
– – – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucesestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:
– – – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte
van niet meer dan 10 gewichtspercenten:

1998R2820 — NL — 01.10.1999 — 001.001 — 89
!B
GN-code

Omschrijving

2309 90 35

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of
meer doch minder dan 75 gewichtspercenten

2309 90 39

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of
meer gewichtspercenten
– – – – – met een gehalte van meer dan 10 doch niet meer dan
30 gewichtspercenten:

2309 90 49

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of
meer gewichtspercenten
– – – – – met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:

2309 90 59

– – – – – – met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of
meer gewichtspercenten

2309 90 70

– – – – geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop,
maltodextrine of maltodextrinestroop, doch wel zuivelproducten bevattend
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DEEL 2
Gevoelige producten

GN-code

Omschrijving

Levende runderen:
0102 90
0201

(1)

0202 (1)

– andere
Vlees van runderen, vers of gekoeld
Vlees van runderen, bevroren
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van
slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie:

0210 20

– vlees van runderen
Zetmeel en inuline:

1108 14 00

– – maniokzetmeel (cassave)
– – ander zetmeel:
– – – ander:

ex 1108 19 90
1109 00 00

– – – – ander dan zetmeel van arrowroot (pijlwortel)
Tarwegluten, ook indien gedroogd
Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en
fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm;
suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde
kleurstoffen, kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:
– andere, invertsuiker daaronder begrepen:
– – karamel:
– – – andere:

1702 90 79

– – – – andere
Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch
elders onder begrepen:
– andere:
– – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:
– – – andere:

2106 90 55

– – – – van glucose en van maltodextrine
Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen, bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van
de suikerindustrie, bostel (brouwerijafval), afvallen van
branderijen, ook indien in pellets:
– afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen:
– – afvallen van maïszetmeelfabrieken (met uitzondering van
ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen,
berekend op de droge stof:

2303 10 11

– – – van meer dan 40 gewichtspercenten
Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van
dieren:
– andere:
– – andere:

(1 )

Ingeval de invoer in de Gemeenschap van rundvlees van de posten 0201 en 0202, van
oorsprong uit een van de in bijlage IV genoemde landen, in de loop van enig jaar meer
zou bedragen dan een hoeveelheid die overeenkomt met de hoeveelheid van de invoer in
de Gemeenschap gedurende het jaar dat, van 1969 tot en met 1974, de belangrijkste
invoer van de betrokken oorsprong in de Gemeenschap heeft laten zien, verhoogd met
een jaarlijkse groeivoet van 7 %, dan wordt het voorrecht van de vrijstelling van het
douanerecht, geheel of gedeeltelijk, opgeschort voor de producten van de betrokken
oorsprong.
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Omschrijving

– – – bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld bij de
onderverdelingen 1702 30 51 t/m 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50, 2106 90 55, zetmeel of zuivelproducten:
– – – – bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop:
– – – – – geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte
van niet meer dan 10 gewichtspercenten:
2309 90 31

– – – – – – geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte
aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten
DEEL 3
Halfgevoelige producten

GN-code

Omschrijving

Citrusvruchten, vers of gedroogd:
0805 10
ex 0805 20

– sinaasappelen
– mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder begrepen);
clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers of gedroogd, van 1 november tot en met eind
februari
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DEEL 4 (1)
Niet-gevoelige producten

GN-code

Omschrijving

Levende paarden, andere dan fokdieren van zuiver
ras:
0101 19 10

– slachtpaarden (2)

0101 19 90

– andere paarden

0104 20 10

Levende geiten, fokdieren van zuiver ras (2)

0106 00 10

Tamme konijnen, levende

0106 00 20

Duiven, levende

0203
0203
0203
0203
0203
0203

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren, andere
dan van varkens (huisdieren)

11
12
19
21
22
29

90
90
90
90
90
90

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of
bevroren:
0204 10 00 (*)

– hele en halve lammeren, vers of gekoeld

0204 21 00 (*)
0204 22 (*)
0204 23 00 (*)

– ander vlees van schapen, vers of gekoeld

0204 30 00 (*)

– hele en halve lammeren, bevroren

0204 41 00 (*)
0204 42 (*)
0204 43 (*)

– ander vlees van schapen, bevroren

0204 50 (*)

– vlees van geiten

0205 00

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels, vers, gekoeld of bevroren
Eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren:

0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206

(1 )
(2 )

10
10
10
21
22
29
29

91
95 (*)
99
00
90
91 (*)
99

– van runderen

0206 30 90
0206 41 99
0206 49 99

– van varkens, andere dan huisdieren

0206 80 91
0206 90 91

– van paarden, van ezels, van muildieren of van
muilezels

0206 80 99
0206 90 99

– van schapen of van geiten

0207 34
0207 36 81
0207 36 85

Vette levers („foies gras”) van ganzen en van eenden,
vers, gekoeld of bevroren

Voor producten vallende onder GN-codes waarbij een asterisk is opgenomen en die van
oorsprong zijn uit één van de in bijlage V genoemde landen, wordt het preferentiële
recht vastgesteld overeenkomstig artikel 2 en bijlage I.
Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Omschrijving

ex 0208

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers,
gekoeld of bevroren, met uitzondering van de
producten bedoeld bij onderverdeling 0208 90 50

0208 90 50 (*)

– – vlees van walvissen en van robben
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten of gepekeld, gedroogd of gerookt:

0210 11 90 (*)

– vlees:

0210 12 90 (*)
0210 19 90 (*)

– – van varkens, andere dan huisdieren

0210 90 21 (*)

– – van rendieren

0210 90 29 (*)

– – ander vlees
– andere, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie,
daaronder begrepen:
– – slachtafvallen:
– – – van runderen:

0210 90 41 (*)

– – – – longhaasjes en omlopen

0210 90 90 (*)
HOOFDSTUK 3

– – meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen
(1 )

VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN

0407 00 90

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of
gekookt, andere dan van pluimvee

0409 00 00

Natuurhonig

0410 00 00

Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders
genoemd noch elders onder begrepen

HOOFDSTUK 5

ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS
ONDER BEGREPEN

HOOFDSTUK 6 (2)

LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE
BLOEMENTEELT

0701

Aardappelen, vers of gekoeld

ex 0703 20 00 (*)

– knoflook, vers of gekoeld, van 1 februari tot en met
31 mei

0706 90 30

Mierikwortel of peperwortel (Cochlearia armoracia),
vers of gekoeld
Komkommers en augurken, vers of gekoeld:

ex 0707 00 05 (*)

– komkommers met een lengte van niet meer dan 15
cm, van 1 november tot en met 15 mei

ex 0707 00 05

– komkommers, van 16 mei tot en met 31 oktober

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld
Andere groenten, vers of gekoeld:

(1 )
(2 )

Het preferentiële recht bedraagt 3,6 % voor garnalen bedoeld bij GN-code 0306 13, van
oorsprong uit de in bijlage V genoemde landen.
Voor afgesneden bloemen bedoeld bij GN-code 0603, van oorsprong uit de in bijlage V
genoemde landen, wordt geacht dat "C1 de in artikel 28, lid 1, 3 vastgestelde
voorwaarden vervuld zijn wanneer, in enig jaar, de met de preferentiële begunstiging in
het vrij verkeer gebrachte hoeveelheden meer bedragen dan het volume van de invoer
van herkomst uit één van deze landen in de Gemeenschap, overeenkomende met het
cijfer halverwege tussen de hoogst behaalde hoeveelheid en de gemiddelde hoeveelheid
van de laatste vier jaar waarover statistisch materiaal ter beschikking staat.
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ex 0709 10 00 (*)

– artisjokken, van 1 november tot en met 31
december

ex 0709 20 00

– asperges, van 1 oktober tot en met 31 januari

0709 30 00

– aubergines

0709 40 00

– selderij, andere dan knolselderij

0709 51 30

– cantharellen

0709 60 10

– niet-scherpsmakende pepers

0709 60 99

– andere

0709 90 70

– kleine pompoenen (zogenaamde courgettes)

0709 90 90

– andere

ex 0710

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren, met uitzondering van producten bedoeld bij
onderverdeling 0710 80 10

ex 0711

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld
door middel van zwaveldioxide of in water waaraan,
voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of
andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig
niet geschikt voor dadelijke consumptie, met uitzondering van producten bedoeld bij de onderverdelingen 0711 20 10 en 0711 20 90
Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in
schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in
poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:

0712 20 00

– uien

0712 30 00

– paddestoelen en truffels

0712 90 05

– aardappelen, ook indien in stukken of schijven
gesneden, doch niet op andere wijze bereid

0712 90 30

– tomaten

0712 90 50

– wortelen

ex 0712 90 90
0713

– andere, met uitzondering van olijven
Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien
gepeld (bijvoorbeeld spliterwten)
Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel,
aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke
wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel
of aan inuline, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd,
ook indien in stukken of in pellets; merg van de
sagopalm:
– maniokwortel:
– – andere:

0714 10 91 (*)

– – – de voor menselijke consumptie gebruikte types
in onmiddellijke verpakkingen met een nettoinhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en
in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil,
ook indien in stukken gesneden

0714 20 10

– – bataten (zoete aardappelen), vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie (1)
– andere:

(1 )

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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– – arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke
wortels en knollen met een hoog gehalte aan
zetmeel:
– – – de voor menselijke consumptie gebruikte types
in onmiddellijke verpakkingen met een nettoinhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en
in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil,
ook indien in stukken gesneden:
ex 0714 90 11 (*)

– – – – wortels van arrowroot (pijlwortel)
– – – andere:

ex 0714 90 19 (*)
0714 90 90

– – – – wortels van arrowroot (pijlwortel)
– – Aardperen en dergelijke wortels en knollen met
een hoog gehalte aan inuline; merg van de
sagopalm
Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of
schaal, al dan niet gepeld:

0802 50 00

– pimpernoten (pistaches)

0802 90 50

– pingels of pignolen

0802 90 60

– Australische noten

0802 90 85

– andere

0803 00 90

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, gedroogd

0804
0804
0804
0804

Dadels, ananassen, advocaten (avocado’s), guaves,
manga’s en mangistans, vers of gedroogd

10 00
30 00
40
50 00

Citrusvruchten, vers of gedroogd:
ex 0805 20

– mandarijnen (tangerines en satsuma’s daaronder
begrepen), clementines, wilkings en dergelijke
kruisingen van citrusvruchten, van 15 mei tot en
met 15 september

0805 30 90

– lemmetjes (Citrus aurantifolia)

0805 40

– pompelmoezen en pomelo’s

0805 90 00

– andere
Druiven, rozijnen en krenten:
– rozijnen en krenten:
– – andere:

0806 20 92 (*)

– – – sultana’s
Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en
papaja’s, vers:

0807 11 00

– watermeloenen

0807 19 00

– andere meloenen

0807 20 00

– papaja’s

0809 20 05

Zure kersen (Prunus cerasus), vers

0809 40 90

Sleepruimen
Ander fruit, vers:

0810 20

– frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen

0810 30

– zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen
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– vruchten van het geslacht „Vaccinium”:
0810 40 30

– – blauwe bosbessen (vruchten van de „Vaccinium
myrtillus”)

0810 40 50

– – vruchten van de „Vaccinium macrocarpon” en
van de „Vaccinium corymbosum”

0810 40 90

– – andere

0810 50

– kiwi’s
– andere:

0810 90 30

– – tamarindevruchten, cashewappelen, nangka’s
(„jackfruit”), litchis en sapodilla’s

0810 90 40

– – passievruchten, carambola’s en pitahaja’s

0810 90 85

– – andere

0811

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt,
bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of
andere zoetstoffen

0812

Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld
door middel van zwaveldioxide, of in water waaraan,
voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of
andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig
niet geschikt voor dadelijke consumptie
Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 0801 tot
en met 0806, gedroogd:

0813 10 00

– abrikozen

0813 20 00

– pruimen

0813 30 00

– appelen
– andere vruchten:

0813 40 10

– – perziken, nectarines daaronder begrepen

0813 40 30

– – peren

0813 40 50

– – papaja’s

0813 40 70

– – cashewappelen, litchis, nangka’s („jackfruit”),
sapodilla’s, passievruchten, carambola’s en pitahaja’s

0813 40 95

– – andere
Mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld
bij dit hoofdstuk:

0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19

– mengsels van gedroogde vruchten, andere dan
bedoeld bij de posten 0801 tot en met 0806

ex 0813 50 31

– mengsels uitsluitend bestaande uit kokosnoten,
paranoten, cashewnoten, arecanoten (of betelnoten)
of kolanoten

ex 0813 50 91

– mengsels van gedroogde guaven, manga’s, manggistans, papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, nangka’s („jackfruit”), litchis of sapodilla’s,

0814 00 00

Schillen van citrusvuchten en van meloenen (watermeloenen daaronder begrepen), vers, bevroren, gedroogd, dan wel in water waaraan, voor het voorlopig
verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn
toegevoegd

0901 12 00

Koffie, ongebrand, waaruit cafeïne is verwijderd
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0901 21 00
0901 22 00

Koffie, gebrand

0901 90 90

Koffiesurrogaten die koffie bevatten

0904 20 10

Niet-scherpsmakende pepers, gedroogd, niet fijngemaakt en niet gemalen

0910 40 13

Tijm, andere dan wilde tijm (Thymus serpyllum),
niet fijngemaakt en niet gemalen

0910 40 19

Tijm, fijngemaakt of gemalen

0910 40 90

Laurierbladeren

"C1
0910 91 90 3

Mengsels van specerijen, fijngemaakt of gemalen

0910 99 99

Andere specerijen, andere dan mengsels, fijngemaakt
of gemalen
Tarwe en mengkoren:
– andere:

1001 90 10 (*)

– – spelt, bestemd voor zaaidoeleinden (1)

1006 10 10 (*)

Rijst, bestemd voor zaaidoeleinden (1)

ex 1008 90 90
1105

Quinoa
Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van
aardappelen
Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van
peulgroenten bedoeld bij post 0713, van sago en van
wortels of knollen bedoeld bij post 0714 en van
vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8:

1106 10 00

– van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij
post 0713
– van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post
0714:
– – gedenatureerd (1):

ex 1106 20 10 (*)

– – – van meel en gries van arrowroot (pijlwortel)
– – andere:

ex 1106 20 90 (*)
1106 30

– – – van meel en gries van arrowroot (pijlwortel)
– van de vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8
Zetmeel en inuline:
– zetmeel:
– – ander zetmeel:
– – – ander:

ex 1108 19 90 (*)

– – – – zetmeel van arrowroot (pijlwortel)

ex HOOFDSTUK 12

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, ZAAIGOED EN VRUCHTEN,
PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR
GENEESKUNDIG GEBRUIK; STRO EN VOEDER
met uitzondering van suikerbieten en suikerriet
bedoeld bij de onderverdelingen 121291 en 121292

HOOFDSTUK 13

GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN

(1 )

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch
op andere wijze bereid, met uitzondering van
varkensstearine en oleostearine voor industrieel gebruik
Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren,
alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd, met uitzondering van
onderverdeling ex 1504 30 10 (van walvis of van
potvis)
– vetten en oliën van zeezoogdieren, alsmede fracties
daarvan:
– – vaste fracties:

ex 1504 30 10 (*)

– – – van walvis of van potvis

1505

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline
daaronder begrepen

1506 00 00

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties
daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch
gewijzigd

1507

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd

1508

Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1511

Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd,
doch niet chemisch gewijzigd

1512

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch
niet chemisch gewijzigd

1513

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1514

Raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie- alsmede
fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet
chemisch gewijzigd

1515

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie
daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook
indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede
fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opniew veresterd of geëlaïdiniseerd,
ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

1517

Margarine; mengsels en bereidingen voor menselijke
consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of
oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën
bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en
oliën of fracties daarvan bedoeld bij post 1516

1518 00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën,
alsmede fracties daarvan, gekookt, geoxideerd,
gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere
wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij
post 1516; mengsels en bereidingen van dierlijke of
plantaardige vetten of oliën of van fracties van
verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet geschikt voor menselijke consumptie,
elders genoemd noch elders onder begrepen

1520 00 00

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen

1521 10 90

Plantaardige was (andere dan triglyceriden), andere
dan ruwe
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Bijenwas en was van andere insecten, ook indien
gekeurd, andere dan ruwe
Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van
vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:

1522 00 10

– dégras

1522 00 91

– droesem of bezinksel van olie; soapstocks

1522 00 99

– andere
Andere bereidingen en conserven, van vlees, van
slachtafvallen of van bloed:

(1 )

(2 )

1602 20 11
1602 20 19

– van levers van ganzen of van eenden

1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90

– van varkens, andere dan huisdieren

1602 50 31
1602 50 39
1602 50 80

– van runderen

1602 90 31

– van wild of van konijn

1602 90 41

– van rendieren

1602
1602
1602
1602
1602
1602

– andere

90
90
90
90
90
90

69
72
74
76
78
98

1603 00 10
1603 00 30

Extracten en sappen van vlees, van vis, van
schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, in verpakkingen met een
netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van
minder dan 20 kg

1604 (1)

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en
kaviaarsurrogaten bereid uit kuit

1605

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van
weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

1702 50 00

Chemisch zuivere fructose

1702 90 10

Chemisch zuivere maltose

1704 (2)

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder
begrepen)

HOOFDSTUK 18

CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN

HOOFDSTUK 19

BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN
ZETMEEL OF VAN MELK; GEBAK

HOOFDSTUK 20

BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE PLANTENDELEN

Voor de conserven van tonijn bedoeld bij de GN-codes 1604 14 11, 1604 14 18,
1604 14 90, 1604 19 39 en 1604 20 70, zal het voldoen aan de voorwaarden van artikel
28, lid 1, voor een welbepaald land worden onderzocht wanneer de met toepassing van
de preferenties in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheden van oorsprong uit dit land
meer bedragen dan zijn gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid uitvoer naar de Gemeenschap
voor de genoemde producten in de laatste drie jaar.
Voor producten bedoeld bij de GN-codes 1704 10 91 en 1704 10 99 wordt het
specifieke recht beperkt tot 16 % van de douanewaarde.
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ex HOOFDSTUK 21

DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE
CONSUMPTIE, met uitzondering van suikerstroop
bedoeld bij de onderverdelingen 2106 90 30,
2106 90 51, 2106 90 55 en 2106 90 59

ex HOOFDSTUK 22

DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN, met uitzondering van de
producten bedoeld bij de onderverdelingen
2204 10 11 tot en met 2204 30 10, 2206 00 10,
2208 40, 2208 90 11 en 2208 90 19
Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van
het malen of van andere bewerkingen van granen of
van peulvruchten, ook indien in pellets:

2302 50 00

– van peulvruchten
Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval,
plantaardige residuen en bijproducten, ook indien in
pellets, van de soort gebruikt voor het voederen van
dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen:

2308 90 90

– andere, andere
Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen
van dieren:

2309 10 90

– honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop
in het klein, andere dan bevattende glucose
(druivensuiker), glucosestroop, maltodextine of
maltodextinestroop, bedoeld bij de onderverdelingen 1702 30 51 tot en met 1702 30 99,
1702 40 90, 1702 90 50 en 2106 90 55, zetmeel
of zuivelproducten
– andere:

2309 90 10

– – visperswater en perswater van zeezoogdieren
(„solubles”)

2309 90 91

– – bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd

2309 90 93

– – zogenaamde „premelanges”

2309 90 95
2309 90 97

– – andere

HOOFDSTUK 24

TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN
Zout (keuken- en talelzout en gedenatureerd zout
daaronder begrepen) en zuiver natriumchloride, ook
indien in waterige oplossing of met toegevoegde
zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of
om de strooibaarheid te bevorderen:

(1 )

2501 00 51 (*)

– gedenatureerd, dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik (raffineren daaronder begrepen),
met uitzondering van het conserveren of het
bereiden van producten voor menselijke of dierlijke
consumptie (1)

2501 00 91 (*)

– zout geschikt voor menselijke consumptie

2501 00 99 (*)

– ander

2503 00 90 (*)

Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde,
geprecipiteerde en colloïdale zwavel, doch met
uitzondering van ruwe zwavel en niet-geraffineerde
zwavel

Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen,
vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
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2804 69 00 (*)

Silicium, bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten silicium

2805 11 00 (*)
2805 19 00 (*)

Alkalimetalen

2805 21 00 (*)
2805 22 00 (*)

Aardalkalimetalen

2805 30 (*)

Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook
indien onderling vermengd of onderling gelegeerd

2805 40 10 (*)

Kwik (kwikzilver), in ijzeren of stalen flessen met
een netto-inhoud van 34,5 kg (standaardgewicht) en
waarvan de waarde fob, per fles, niet meer bedraagt
dan 224 

2818 20 00 (*)

Aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund

2818 30 00 (*)

Aluminiumhydroxide

ex 2844 30 11 (*)

Ruwe cermets, resten en afvallen van uranium
waaruit U 235 is afgescheiden

2844 30 19 (*)

Uranium waaruit U 235 is afgescheiden; legeringen,
dispersies (cermets daarvan uitgezonderd), keramische producten en mengsels bevattende uranium
waaruit U 235 is afgescheiden of verbindingen van
dit product

ex 2844 30 51 (*)

Ruwe cermets, resten en afvallen van thorium

2845 10 00 (*)

Zwaar water (deuteriumoxide)

2845 90 10 (*)

Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en
verbindingen daarvan verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten

2905 43 00 (*) (a)

Mannitol

2905 44 (*) (a)

D-glucitol (sorbitol)

3201 20 00 (*)

Looiextract van mimosabast

3201 90 20 (*)

Looiextract van sumak, van valloneas, van eik of van
kastanje

ex 3201 90 90 (*)

Looiextract van eucalyptus

ex 3201 90 90 (*)

Looiextract afgeleid van gambir en van myrobolaanvrucht

ex 3201 90 90 (*)

Andere looiextracten van plantaardige oorsprong

3502 11 90 (*)

Ovoalbumine, gedroogd

3502 19 90 (*)

Andere ovoalbumine

3502 20 91 (*)

Lactoalbumine, gedroogd (in de vorm van bladen,
schilfers, kristallen, poeder enz.)

3502 20 99 (*)

Andere lactoalbumine

3502 90 70 (*)

Andere albuminen

3505 10 10 (*) (a)

Dextrine

3505 10 90 (*) (a)

Ander gewijzigd zetmeel, ander dan door ethervorming of door verestering gewijzigd

3505 20 (*) (a)

Lijm
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3809 10 (*) (a)

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van
het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen,
alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen) van de soort
gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie,
in de leerindustrie of in dergelijke industrieën, elders
genoemd noch elders onder begrepen: op basis van
zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

3824 60 (*) (a)

Sorbitol, ander dan dat bedoeld bij onderverdeling
2905 44
Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen
van runderen, van paarden of van paardachtigen,
andere dan de producten bedoeld bij de posten 4108
en 4109:
– gehele huiden en vellen van runderen, ook indien
gelooid, met een oppervlakte van niet meer dan 28
vierkante voet (2,6 m2) per stuk:

4104 10 91 (*)

– – andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel
gelooid
Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van schapen, andere dan de producten
bedoeld bij de posten 4108 en 4109:
– voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt,
ook indien gesplit:
– – met plantaardige stoffen voorgelooid:

4105 11 91 (*)

– – – andere huiden en vellen, niet gesplit

4105 11 99 (*)

– – – andere huiden en vellen, gesplit

4105 12 (*)

Schapenleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van schapen, andere dan de producten
bedoeld bij de posten 4108 en 4109, voorgelooid of
gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit,
met andere stoffen voorgelooid

4105 19 (*)

Andere onthaarde vellen van schapen

4106 11 90 (*)

Ander geitenleder, alsmede voorgelooide huiden en
vellen, van geiten, andere dan de producten bedoeld
bij de posten 4108 en 4109, voorgelooid of gelooid,
doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, met
plantaardige stoffen voorgelooid, andere dan van
Indische geiten

4106 12 00 (*)

Ander geitenleder, alsmede voorgelooide onthaarde
huiden en vellen van geiten, andere dan de producten
bedoeld bij de posten 4108 en 4109, voorgelooid of
gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit,
met andere stoffen voorgelooid

4106 19 00 (*)

Andere onthaarde vellen van geiten

4107 10 10 (*)

Onthaarde vellen van varkens, andere dan die van de
posten 4108 en 4109, voorgelooid of enkel gelooid

4107 29 10 (*)

Onthaarde vellen van reptielen, andere dan voorgelooid, enkel gelooid

4107 90 10 (*)

Onthaarde vellen van andere dieren, voorgelooid of
enkel gelooid

5001 00 00 (*)

Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden
afgehaspeld

5002 00 00 (*)

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

5105 (*)

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd
(gekamd vlies daaronder begrepen)
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Katoen, gekaard of gekamd
Niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5
gewichtspercent fosfor:

7201 10 11 (*)

– bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan
met een siliciumgehalte van niet meer dan 1
gewichtspercent

7201 10 19 (*)

– bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan
met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent

7201 10 30 (*)

– bevattende 0,1 doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan

7201 20 00 (*)

Niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5
gewichtspercent fosfor
Gelegeerd gietijzer; spiegelijzer:

7201 50 90 (*)

– ander

7206 (*)

IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en nietgelegeerd staal, in ingots of in andere primaire
vormen

7218 10 00 (*)

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen

7224 10 00 (*)

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire
vormen

7601 (*)

Ruw aluminium
Ruw lood:

7801 10 00 (*)

– geraffineerd lood

7801 91 00 (*)

– lood, ander dan geraffineerd, waarin van de andere
elementen, antimoon met het hoogste gewicht
voorkomt

7801 99 91 (*)

– loodlegeringen

7801 99 99 (*)

– andere

7901 (*)

Ruw zink

7903 (*)

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink

8101 10 00 (*)

Poeder van wolfraam

8101 91 10 (*)

Ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven
daaronder begrepen

8102 10 00 (*)

Poeder van molybdeen

8102 91 10 (*)

Ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen
staven daaronder begrepen

8104 11 00 (*)

Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium

8104 19 00 (*)

Ander ruw magnesium

8107 10 10 (*)

Ruw cadmium; poeder

8108 10 (*)

Ruw titaan; resten en afval; poeder

8109 10 10 (*)

Ruw zirkonium; poeder

"C1
8110 00 11 (*) 3

Ruw antimoon; poeder

8112 20 31 (*)

Ruw chroom; poeder, andere dan legeringen van
chroom die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel
bevatten
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8112 30 20 (*)

Ruw germanium; poeder

8112 91 10 (*)

Hafnium (celtium)

8112 91 31 (*)

Niobium (columbium) en rhenium, ruw; poeder

8112 91 81 (*)

Indium

8112 91 89 (*)

Gallium, thallium
Cermets en werken daarvan:

8113 00 20 (*)

– ruw
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GN-code

Omschrijving

0813 40 70

– – cashewappelen, litchis, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s,
passievruchten, carambola’s en pitahaya’s
– mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit
hoofdstuk:
– – mengsels van gedroogde vruchten, andere dan bedoeld bij
de posten 0801 tot en met 0806:
– – – zonder pruimen:

0813 50 12

– – – – van papaja’s, tamarindevruchten, cashewappelen, litchis, nangka’s („jackfruit”), sapodilla’s, passievruchten, carambola’s en pitahaya’s
– – mengsels uitsluitend bestaande uit noten bedoeld bij de
posten 0801 en 0802:

0813 50 31

– – – van tropische noten

2001 90 60

– – palmharten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur
– andere, mengsels daaronder begrepen, met uitzondering van
die bedoeld bij onderverdeling 2008 19:

2008 91 00

– – palmharten
Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of
geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm:
– van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op
dit hoofdstuk:
– – virola, mahogany (Swieteni spp.), imbuia en balsa:

4407 24 10

– – – met vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – andere:

4407 24 30
4407 24 50

– – – – geschaafd
– – – – geschuurd
– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau:

4407 25 10

– – – met vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – andere:
– – – – geschaafd:

4407 25 31

– – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren

4407 25 39

– – – – – andere

4407 25 50

– – – – geschuurd
– – white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti
en alan:

4407 26 10

– – – met vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – andere:
– – – – geschaafd:

(1 )

4407 26 31

– – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren

4407 26 39

– – – – – andere

Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur
wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben,
aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes het preferentiestelsel bepalen.
Waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende
omschrijving bepaald.
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– – – – geschuurd
– – andere:
– – – keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou
d’Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre
de Para en palissandre de Rose

4407 29 10

– – – – met vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – – andere:
– – – – – geschaafd:

4407 29 20

– – – – – – palissandre de Rio, palissandre de Para en
palissandre de Rose
– – – – – – andere:

4407 29 31

– – – – – – – niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren

4407 29 39

– – – – – – – andere

4407 29 50

– – – – – – geschuurd
– – – andere:

4407 29 70

– – – – met vingerlasverbindung, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – – andere:

4407 29 83

– – – – – geschaafd

4407 29 85

– – – – – geschuurd
Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en
multiplexhout (ook indien aaneengevoegd), alsmede ander
hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook
indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met
een dikte van niet meer dan 6 mm:
– van tropisch hout bedoeld in aanvullende aantekening 1 op
dit hoofdstuk:

4408 31

– – dark red meranti, light red meranti en meranti bakau
– – andere:
– – – white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou
d’Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.),
palissandre de Rio, palissandre de Para en palissandre
de Rose

4408 39 11

– – – – met vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – – andere:

4408 39 21

– – – – – geschaafd

4408 39 25

– – – – – geschuurd
– – – – – andere:

4408 39 31

– – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm

4408 39 35

– – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm
– – – andere:

4408 39 51

– – – – met vingerlasverbinding, ook indien geschaafd of
geschuurd
– – – – andere:

4408 39 61

– – – – – geschaafd
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– – – – – geschuurd
– – – – – andere:
– – – – – – andere:
– – – – – – – met een dikte van niet meer dan 1 mm:

4408 39 81

4408 39 89

– – – – – – – – makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, azobé, white meranti, white seraya,
yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
imbuia en balsa
– – – – – – – – andere
– – – – – – – met een dikte van meer dan 1 mm:

4408 39 91

– – – – – – – – makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, azobé, white meranti, white seraya,
yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
imbuia en balsa

4408 39 99

– – – – – – – – andere
Triplex en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op
dergelijke wijze gelaagd hout:
– triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen
met een dikte van niet meer dan 6 mm:

4412 13

– – met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
– ander, met ten minste één der buitenste lagen van ander
hout dan naaldhout:

4412 22

– – met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
– andere:

4412 92

– – met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout
bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en
dergelijke:

4414 00 10

– van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout:
– vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor:

4418 10 10

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
– deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels:

4418 20 10

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen
of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van
hout; beeldjes en andere siervoorwerpen van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk
94:
– beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout:

4420 10 11

– – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk
– andere:
– – inlegwerk van hout:

4420 90 11

– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende
aantekening 2 op dit hoofdstuk
– – andere:
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4420 90 91

– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende
aantekening 2 op dit hoofdstuk
– matten en horden, van plantaardige materiaal:

4601 20 90
ex 9401 50 00

– – andere dan vervaardigd van vlechten of dergelijke
artikelen van onderverdeling 4601 10
Zitmeubelen van rotting of van bamboe
Meubelen van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende
aantekening 1 op hoofdstuk 44:

ex 9403 40

– van de soorten gebruikt in keukens

ex 9403 80 00

Meubelen van rotting of van bamboe
Delen van meubelen bedoeld bij de onderverdelingen
9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 en 9403 80 00:

ex 9403 90 30

– van tropische houtsoorten, bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 44

ex 9403 90 90

– van bamboe of van rotting

