
Goedcode CODE_OMSCHRIJVING

30022010 Vaccins tegen SARS-gerelateerde coronavirussen

30022090 Vaccins voor mensen (m.u.v. vaccins tegen SARS-gerelateerde coronavirussen)

03051000 vismeel, geschikt voor menselijke consumptie

03072100 jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten "Pecten", "Chlamys" of "Placopecten", ook 

indien ontdaan van de schelp, levend, vers of gekoeld

03072900 jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten "Pecten", "Chlamys" of "Placopecten", ook 

indien ontdaan van de schelp, gerookt, gedroogd, gezouten of gepekeld

04031011 yoghurt, ongearomatiseerd, zonder toegevoegde vruchten of cacao en zonder toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, met een vetgehalte van <= 3 gewichtspercenten

04031013 yoghurt, ongearomatiseerd, zonder toegevoegde vruchten of cacao en zonder toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, met een vetgehalte van > 3 doch <= 6 gewichtspercenten

04031019 yoghurt, ongearomatiseerd, zonder toegevoegde vruchten of cacao en zonder toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, met een vetgehalte van > 6 gewichtspercenten

04031031 yoghurt, ongearomatiseerd en zonder toegevoegde vruchten of cacao, maar met toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, met een vetgehalte van <= 3 gewichtspercenten

04031033 yoghurt, ongearomatiseerd en zonder toegevoegde vruchten of cacao, maar met toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, met een vetgehalte van > 3 doch <= 6 gewichtspercenten

04031039 yoghurt, ongearomatiseerd en zonder toegevoegde vruchten of cacao, maar met toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, met een vetgehalte van > 6 gewichtspercenten

04031051 yoghurt, ook indien ingedikt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien met 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een gehalte 

aan van melk afkomstige vetstoffen van >= 1,5 gewich

04031053 yoghurt, ook indien ingedikt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien met 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een gehalte 

aan van melk afkomstige vetstoffen van > 1,5 <= 27 g

04031059 yoghurt, ook indien ingedikt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien met 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een gehalte 

aan van melk afkomstige vetstoffen van > 27 gewichts

04031091 yoghurt, ook indien ingedikt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien met 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van <= 3 

gewichtspercenten (m.u.v. yoghurt in poeder, in korrels

04031093 yoghurt, ook indien ingedikt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien met 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van > 3 

<= 6 gewichtspercenten (m.u.v. yoghurt in poeder, in kor

04031099 yoghurt, ook indien ingedikt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien met 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van > 6 

gewichtspercenten (m.u.v. yoghurt in poeder, in korrels

04100000 poteieren, nesten van salanganen en andere eetbare producten van dierlijke oorsprong, n.e.g.

07041000 bloemkool, vers of gekoeld

07095910 cantharellen, vers of gekoeld

07095930 eekhoorntjesbrood, vers of gekoeld

07095950 truffels, vers of gekoeld

07095990 eetbare paddestoelen, vers of gekoeld (m.u.v. truffels cantharellen, eekhoorntjesbrood en paddestoelen 

van het geslacht "Agaricus")

08029010 Pecannoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, ook indien gepeld

08029050 pingels "pignolen", vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, ook indien gepeld

08029085 noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, ook indien gepeld (m.u.v. kokosnoten, paranoten, 

cashewnoten, amandelen, hazelnoten, walnoten "okkernoten", kastanjes, pimpernoten "pistaches", 

pecannoten, arecanoten "betelnoten", colanoten, pingels "pig

15091010 lampolie

15091020 olijfolie, van extra vierge kwaliteit, uitsluitend door middel van mechanische of fysische procédés en 

zonder aantasting van de kwaliteit van de olie uit de vruchten van de olijfboom verkregen, ruw (m.u.v. 

lampolie)

15091080 olijfolie, van vierge kwaliteit, uitsluitend door middel van mechanische of fysische procédés en zonder 

aantasting van de kwaliteit van de olie uit de vruchten van de olijfboom verkregen, ruw (m.u.v. lampolie 

en olijfolie van extra vierge kwaliteit)



15100010 olie, uitsluitend verkregen uit olijven, ruw, incl. mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, zoals 

bedoeld bij post 1509 (m.u.v. olie verkregen door mechanische of fysische procédés)

15100090 olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch chemisch 

ongewijzigd, incl. mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan zoals bedoeld bij post 1509 (m.u.v. 

olijfolie verkregen door mechanische of fysische

25183000 stamp- en strijkmassa van dolomiet

28444010 uranium bevattende U 233 alsmede verbindingen daarvan; legeringen, dispersies, incl. cermets, 

keramische producten en mengsels, bevattende U 233 of verbindingen van dit product

28444020 isotopen, kunstmatig radioactief "Euratom"

28444030 verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen "Euratom"

28444080 radioactieve elementen, isotopen en verbindingen (m.u.v. die bedoeld bij 2844.10, 2844.20, 2844.30 en 

2844.40.10 t/m 2844.40.30); legeringen, dispersies, incl. cermets, keramische producten en mengsels, 

bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen;

29033100 ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan)

29033911 broommethaan "methylbromide"

29033915 dibroommethaan

29033919 bromiden "broomderivaten" van acyclische koolwaterstoffen (m.u.v. ethyleendibromide [ISO] [1,2-

dibroomethaan]; broommethaan [methylbromide]; dibroommethaan)

29033921 Difluormethaan.

29033923 Trifluormethaan.

29033924 Pentafluorethaan en 1,1,1-trifluorethaan.

29033925 1,1-difluorethaan.

29033926 1,1,1,2-tetrafluorethaan.

29033927 Pentafluorpropanen, hexafluorpropanen en heptafluorpropanen.

29033928 Geperfluoreerde verzadigde fluoriden.

29033929 Verzadigd fluoriden "gefluoreerde derivaten" van acyclische koolwaterstoffen, n.e.g.

29033931 2,3,3,3-tetrafluorpropeen.

29033935 1,3,3,3-tetrafluorpropeen.

29033939 Onverzadigde fluoriden "gefluoreerde derivaten" van acyclische koolwaterstoffen (m.u.v. 2,3,3,3-

tetrafluorpropeen en 1,3,3,3-tetrafluorpropeen).

29033980 Jodiden "joodderivaten" van acyclische koolwaterstoffen.

29096000 alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan

29313100 Dimethylmethylfosfonaat

29313200 Dimethylpropylfosfonaat

29313300 Diëthylethylfosfonaat

29313400 Natrium-3-(trihydroxysilyl)propylmethylfosfonaat

29313500 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinaan-2,4,6-trioxide

29313600 (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl-methyl-methylfosfonaat

29313700 bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinaan-5-yl)methyl]methylfosfonaat

29313800 Zout van methylfosfonzuur en (aminoiminomethyl)ureum (1 : 1)

29313920 Methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride)

29313930 Methylfosfonoyldichloride (methylfosfonzuurdichloride)

29313950 Etidroninezuur (INN) (1-hydroxyethaan-1,1-difosfonzuur) en zouten daarvan

29313960 (Nitrilotrimethaandiyl)tris(fosfonzuur), {ethaan-1,2-diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), 

[(bis{2-[bis(fosfonomethyl)amino]ethyl}amino)methyl]fosfonzuur, {hexaan-1,6-

diylbis[nitrilobis(methyleen)]}tetrakis(fosfonzuur), {[(2-

hydroxyethyl)imino]bis(methyleen)}bis(fosfonzuur), en [(bis{6-

[bis(fosfonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]fosfonzuur; zouten van deze producten

29313990 Andere organofosforderivaten n.e.g.

29397100 Cocaïne, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine "INN", metamfetamineracemaat; zouten, esters 

en andere derivaten van deze producten

30021100 Diagnostische testpakketten voor malaria

30021900 Immunologische producten, n.e.g.

30023000 vaccins voor dieren

30029050 culturen van micro-organismen (m.u.v. gist)



30062000 reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren

33012941 etherische oliën, terpenen bevattend, vast of vloeibaar (m.u.v. oliën van citrusvruchten, muntolie, 

kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie)

34021110 waterige oplossingen bevattende >= 30 doch <= 50 gewichtspercenten 

dinatriumalkyl[oxidi"benzeensulfonaat"], tensioactief, organisch, ook indien opgemaakt voor de verkoop 

in het klein, anionisch (m.u.v. zeep)

34021190 tensioactieve producten, organisch, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein, anionisch (m.u.v. 

zeep; waterige oplossingen bevattende >= 30 doch <= 50 gewichtspercenten 

dinatriumalkyl[oxidi"benzeensulfonaat"])

34021200 tensioactieve producten, organisch, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein, cationisch 

(m.u.v. zeep)

34021300 tensioactieve producten, organisch, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein, niet-ionisch 

(m.u.v. zeep)

34021900 tensioactieve producten, organisch, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. 

anionische, cationische en niet-ionische producten en m.u.v. zeep)

34022020 tensioactieve bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. organische tensioactieve 

bereidingen in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, 

alsmede voor het wassen van de huid te gebruiken organische ten

34022090 wasmiddelen, hulppreparaten voor het wassen en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, 

opgemaakt voor de verkoop in het klein (m.u.v. organische tensioactieve stoffen, zeep en tensioactieve 

bereidingen, alsmede voor het wassen van de huid te gebrui

36030020 Lonten

36030030 Slagkoorden

36030040 Percussiedopjes (m.u.v. buizen voor patroonhulzen met slaghoedjes)

36030050 Slaghoedjes

36030060 Ontstekers

36030080 Elektrische ontstekingspatronen (m.u.v. ontstekers voor granaten)

38160000 cement, vuurvaste, vuurvaste mortel, vuurvast beton e.d. vuurvaste preparaten (m.u.v. preparaten op 

basis van grafiet of van andere koolstof)

38220000 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide 

reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, ook indien op een drager; gecertificeerde 

referentiematerialen (m.u.v. reageermiddelen voor diagnose van g

38247100 mengsels bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen 

(HCFK's), perfluorkoolstoffen (PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's)

38247200 mengsels bevattende broomchloordifluoromethaan, broomtrifluormethaan of dibroomtetrafluorethanen

38247300 mengsels bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFKs)

38247400 mengsels bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's), al dan niet bevattende perfluorkoolstoffen 

(PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's) doch geen chloorfluorkoolstoffen (CFK's) bevattend

38247500 mengsels bevattende tetrachloorkoolstof

38247600 mengsels bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform)

38247700 mengsels bevattende broommethaan (methylbromide) of broomchloormethaan

38247810 Mengsels uitsluitend bevattend 1,1,1-trifluorethaan en pentafluorethaan.

38247820 Mengsels uitsluitend bevattend 1,1,1-trifluorethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan.

38247830 Mengsels uitsluitend bevattend difluormethaan en pentafluorethaan.

38247840 Mengsels uitsluitend bevattend difluormethaan, pentafluorethaan en 1,1,1,2-tetrafluorethaan.

38247880 Mengsels die onverzadigde fluorkoolwaterstoffen bevatten, maar geen chloorfluorkoolstoffen "CFK" of 

hydrochloorfluorkoolwaterstoffen "HCFK's".

38247890 Mengsels bevattend perfluorkoolstoffen "PFK" of hydrofluorkoolwaterstoffen "HFK", n.e.g.

38247900 mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan (m.u.v. de producten 

genoemd in de onderverdelingen 3824 71 00 t/m 3824 78 00)

38249956 Cartridges en navullingen, gevuld, voor elektronische sigaretten; preparaten voor gebruik in cartridges en 

navullingen voor elektronische sigaretten, bevattende nicotine alsmede  zouten, ethers, esters en andere 

derivaten daarvan



38249957 Cartridges en navullingen, gevuld, voor elektronische sigaretten; preparaten voor gebruik in cartridges en 

navullingen voor elektronische sigaretten, niet bevattende nicotine alsmede  zouten, ethers, esters en 

andere derivaten daarvan

38249958 Nicotinepatches (transdermale systemen), bedoeld als hulpmiddel voor rokers om te stoppen met roken

39072011 polyethyleenglycolen in primaire vormen

39072020 Polyetheralcoholen, in primaire vormen (m.u.v. polyethyleenglycolen)

39072091 copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide, in primaire vormen

39072099 polyethers in primaire vormen (m.u.v. polyetheralcoholen; polyacetalen; copolymeren van 1-chloor-2,3-

epoxypropaan en ethyleenoxide)

40151100 handschoenen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, voor chirurgisch gebruik (m.u.v. vingerlingen)

44014010 Zaagsel, van hout, niet geperst

44014090 Resten en afval, van hout, niet geperst (m.u.v. zaagsel)

44111290 Vezelplaat van houtvezels met gemiddelde dichtheid (MDF), met een dikte van <= 5 mm, mechanisch 

bewerkt of voorzien van een deklaag

44111390 Vezelplaat van houtvezels met gemiddelde dichtheid (MDF), met een dikte van > 5 mm doch <= 9 mm, 

mechanisch bewerkt of voorzien van een deklaag

44111490 Vezelplaat van houtvezels met gemiddelde dichtheid (MDF), met een dikte van > 9 mm, mechanisch 

bewerkt of voorzien van een deklaag

44119310 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met 

andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van > 0,5, doch <= 0,8 g/cm³ (m.u.v. vezelplaat met 

gemiddelde dichtheid "MDF", mechanische bewerkte vezelp

44119390 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met 

andere organische bindmiddelen, met een dichtheid van > 0,5, doch <= 0,8 g/cm³, mechanisch bewerkt of 

voorzien van een deklaag (m.u.v. vezelplaat met gemidde

44123300 Triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen, iedere laag met een dikte van <= 6 mm, 

met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout van de soort els, es, beuk, berk, 

kers, kastanje, iep, eucalyptus, carya ('Hickory'), paardenkastanje, linde, esdoorn, eik, plataan, populier en 

esp, robinia, rozenhout bahia ('Dalbergia decipularis')  of walnoot (m.u.v. bamboe,  met een buitenste 

laag van tropisch hout, en planken van verdicht hout, panelen met cellenstructuur, inlegwerk van hout en 

platen herkenbaar als delen van meubelen)

44129410 Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout met ten minste een der buitenste lagen 

geen naaldhout en met een vulling van plankjes, latten of staafjes (m.u.v. bamboe; triplex- en 

mutliplexhout, enkel bestaande uit houten platen, iedere laag

44129490 Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout met een vulling van plankjes, latten of 

staafjes (m.u.v. bamboe; deze met ten minste een der buitenste lagen van geen naaldhout; triplex- en 

mutliplexhout, enkel bestaande uit houten platen, iede

44129930 Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, bevattende ten minste één laag spaanplaat, 

zonder een vulling van plankjes, latten of staafjes (m.u.v. bamboe; deze met ten minste een der buitenste 

lagen van geen naaldhout iedere laag met een

44129940 Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, met ten minste een der buitenste lagen van 

els, es, beuk, berk, kers, kastanje, iep,hickory, steenbeuk, paardenkastanje, linde, esdoorn, eik, plataan, 

populier, robinia, noot of yellow poplar, z

44129950 Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, met ten minste een der buitenste lagen van 

van ander hout dan naaldhout, zonder spaanplaat en geen vulling van plankjes, latten of staafjes   (m.u.v 

els, es, beuk, berk, kers, kastanje, iep,hick

44129985 Met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout, zonder spaanplaat en geen vulling van 

plankjes, latten of staafjes   (m.u.v deze bevattende  ten minste een der buitenste lagen van ander hout 

dan naaldhout; bamboe; triplex- en multiplexhout me

44140010 lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels e.d., van de tropische houtsoorten "okoumé, obeche, 

sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red 

meranti, light red meranti, meranti bakau, w

44140090 lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels e.d. (m.u.v. die van tropische houtsoorten "okoumé, 

obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, 

dark red meranti, light red meranti, meranti



44181010 vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou 

d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red 

meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, white

44181050 vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van naaldhout

44181090 vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, van hout (m.u.v. die van okoumé, obeche, sapelli, 

sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, 

light red meranti, meranti bakau, white lauan,

44182010 deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, 

makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, 

meranti bakau, white lauan, white meranti, white seraya

44182050 deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van naaldhout

44182080 deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, van hout (m.u.v. die van okoumé, obeche, sapelli, sipo, 

acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light 

red meranti, meranti bakau, white lauan, white

44186000 palen en balken, van hout

44189910 schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, van gelamineerd hout (m.u.v. palen en balken)

44189990 schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, incl. panelen met cellenstructuur, van hout (m.u.v. die van 

bamboe en van gelamineerd hout en m.u.v. vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor, 

deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels, palen en balken, panelen en plankjes voor 

parketvloeren, bekistingen voor betonwerken, dakspanen "shingles en shakes" en geprefabriceerde 

bouwwerken)

44199010 Tafel- en keukengerei van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op H.44

44199090 Tafel- en keukengerei van hout (m.u.v. van bamboe of van tropisch hout, en  meubelmakerswerk; 

siervoorwerpen; kuiperswerk; delen van tafel- en keukengerei van hout; borstels, penselen, bezems; 

handzeven)

44201011 beeldjes en andere siervoorwerpen, van okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, 

tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white 

lauan, white meranti, white seraya, yellow mer

44201019 beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout (m.u.v. die van okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou 

d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red 

meranti, meranti bakau, white lauan, white meranti, whi

44219991 doodkisten van hout (m.u.v. die van vezelplaat)

49051000 gedrukte cartografische globes (m.u.v. globes in reliëf)

49059100 gedrukte cartografische werken van alle soorten, incl. atlassen, plattegronden in de vorm van boeken en 

brochures (m.u.v. globes en m.u.v. kaarten en plattegronden in reliëf)

49059900 gedrukte cartografische werken van alle soorten, incl. atlassen, wandkaarten, plattegronden (m.u.v. die in 

de vorm van boeken en brochures, m.u.v. globes en m.u.v. kaarten en plattegronden in reliëf)

55011000 kabel, overeenkomstig aantekening 1 op hoofdstuk 55, van filamenten van nylon of van andere 

polyamiden

57032012 Tegels van nylon of van andere polyamiden, getuft, ook indien geconfectioneerd, bedrukt, met een 

oppervlakte van <= 1m²

57032018 Tapijten van nylon of van andere polyamiden, getuft, ook indien geconfectioneerd, bedrukt (m.u.v. tegels 

met een oppervlakte van <= 1m²)

57032092 Tegels van nylon of van andere polyamiden, getuft, ook indien geconfectioneerd, met een oppervlakte 

van <= 1m² (niet bedrukt)

57032098 Tapijten van nylon of van andere polyamiden, getuft, ook indien geconfectioneerd (m.u.v. bedrukte en 

van tegels met een oppervlakte van <= 1 m²)

57033012 Tegels van polypropyleen, getuft, ook indien geconfectioneerd, met een oppervlakte van <= 1 m²

57033018 Tapijten van polypropyleen, getuft, ook indien geconfectioneerd (m.u.v. tegels met een oppervlakte  van 

<= 1m²)

57033082 Tegels van synthetische of van kunstmatige textielstoffen, getuft, ook indien geconfectioneerd, met een 

oppervlakte van <= 1 m² (m.u.v. die van polypropyleen, van nylon of van andere polyamiden)

57033088 Tapijten van synthetische of van kunstmatige textielstoffen, getuft, ook indien geconfectioneerd (m.u.v. 

die van polypropyleen, nylon of van andere polyamiden en  tegels met een oppervlakte van <= 1m²)



58021100 lussenweefsel, "bad- of frotteerstof", van katoen, ongebleekt (m.u.v. linten als bedoeld in post 5806 en 

tapijten)

58021900 lussenweefsel "bad- of frotteerstof", van katoen (m.u.v. ongebleekt lussenweefsel, linten als bedoeld in 

post 5806 en tapijten)

62011100 overjassen, regenjassen, jekkers, capes e.d. artikelen, van wol of van fijn haar, voor heren of voor jongens 

(m.u.v. die van brei- en haakwerk)

62011210 overjassen, regenjassen, jekkers, capes e.d. artikelen, van katoen, wegende per stuk <= 1 kg, voor heren 

of voor jongens (m.u.v. die van brei- en haakwerk)

62011290 overjassen, regenjassen, jekkers, capes e.d. artikelen, van katoen, wegende per stuk > 1 kg, voor heren of 

voor jongens (m.u.v. die van brei- en haakwerk)

62011310 overjassen, regenjassen, jekkers, capes e.d. artikelen, van synthetische of van kunstmatige vezels, 

wegende per stuk <= 1 kg, voor heren of voor jongens (m.u.v. die van brei- en haakwerk)

62011390 overjassen, regenjassen, jekkers, capes e.d. artikelen, van synthetische of van kunstmatige vezels, 

wegende per stuk > 1 kg, voor heren of voor jongens (m.u.v. die van brei- en haakwerk)

62011900 overjassen, regenjassen, jekkers, capes e.d. artikelen, van textielstof (m.u.v. die van wol of van fijn haar, 

van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels en m.u.v. die van brei- en haakwerk)

62019100 anoraks, blousons e.d. artikelen, van wol of van fijn haar, voor heren of voor jongens (m.u.v. die van brei- 

of haakwerk en m.u.v. kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers e.d. en broeken)

62019200 anoraks, blousons e.d. artikelen, van katoen, voor heren of voor jongens (m.u.v. die van brei- of haakwerk 

en m.u.v. kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers e.d., broeken en bovendelen van skipakken)

62019300 anoraks, blousons e.d. artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, voor heren of voor jongens 

(m.u.v. die van brei- of haakwerk en m.u.v. kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers e.d., broeken en 

bovendelen van skipakken)

62019900 anoraks, blousons e.d. artikelen, van textielstoffen (m.u.v. die van wol of van fijn haar, van katoen, van 

synthetische of van kunstmatige vezels, m.u.v. brei- of haakwerk en m.u.v. kostuums, ensembles, 

colbertjassen, blazers e.d. en broeken)

62021100 mantels, regenjassen, capes e.d. artikelen, van wol of van fijn haar, voor dames of voor meisjes (m.u.v. 

die van brei- of haakwerk)

62021210 mantels, regenjassen, capes e.d. artikelen, van katoen, wegende per stuk <= 1 kg, voor dames of voor 

meisjes (m.u.v. die van brei- of haakwerk)

62021290 mantels, regenjassen, capes e.d. artikelen, van katoen, wegende per stuk > 1 kg, voor dames of voor 

meisjes (m.u.v. die van brei- of haakwerk)

62021310 mantels, regenjassen, capes e.d. artikelen, van synthetische of van kunstmatige vezels, wegende per stuk 

<= 1 kg, voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van brei- of haakwerk)

62021390 mantels, regenjassen, capes e.d. artikelen, van synthetische of van kunstmatige vezels, wegende per stuk 

> 1 kg, voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van brei- of haakwerk)

62021900 mantels, regenjassen, capes e.d. artikelen, van textielstoffen voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van 

wol of van fijn haar, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels en m.u.v. die van brei- of 

haakwerk)

62029100 anoraks, blousons e.d. artikelen, van wol of van fijn haar, voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van brei- 

of haakwerk en m.u.v. mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes en broeken)

62029200 anoraks, blousons e.d. artikelen, van katoen, voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van brei- of 

haakwerk en m.u.v. mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers e.d., broeken en bovendelen van 

skipakken)

62029300 anoraks, blousons e.d. artikelen, van synthetische of kunstmatige vezels, voor dames of voor meisjes 

(m.u.v. die van brei- of haakwerk en m.u.v. mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers e.d., broeken 

en bovendelen van skipakken)

62029900 anoraks, blousons e.d. artikelen, van textielstoffen, voor dames of voor meisjes (m.u.v. die van wol of van 

fijn haar, van katoen of van synthetische of kunstmatige vezels, m.u.v. die van brei- of haakwerk en m.u.v. 

mantelpakken, broekpakken, ensembles, b

68129200 Papier, karton en vilt, van asbest of van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en 

magnesiumcarbonaat (m.u.v. die met < 35 gewichtspercenten asbest en asbest van crocidoliet)



68129300 Asbestpakking, in vellen of op rollen (m.u.v. asbest van crocidoliet)

68151010 koolstofvezels en werken van koolstofvezels, voor niet-elektrisch gebruik

68151090 werken van grafiet of van andere koolstofvormen, voor niet-elektrisch gebruik (m.u.v. koolstofvezels en 

werken van koolstofvezels)

70191910 lonten en garens van filamenten van glas, ook indien gesneden (m.u.v. garens versneden op een lengte 

van <= 50 mm en rovings)

70191990 garens van stapelvezels van glas

70193100 Matten, van ongeregeld gelaagde glasvezels.

70193200 Vliezen, van ongeregeld gelaagde glasvezels.

70193900 netten, matrassen, platen e.d. niet-geweven producten, van glas (m.u.v. matten en vliezen)

70194000 weefsels van rovings van glas

70195100 weefsels, incl. lint, van glas, met een breedte van <= 30 cm (m.u.v. die van rovings)

70195200 weefsels, incl. lint, met een breedte van > 30 cm, met platbinding, met een gewicht van < 250 g/m², van 

filamenten van glas van <= 136 tex per enkelvoudig garen (m.u.v. die van rovings)

70195900 weefsels, incl. lint, van glas, met een breedte van > 30 cm (m.u.v. die van rovings en die met platbinding, 

met een gewicht van < 250 g/m², van filamenten van <= 136 tex per enkelvoudig garen)

71042010 diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt

71042090 edelstenen en halfedelstenen, synthetisch of gereconstrueerd, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw 

bewerkt, ook indien in stellen (m.u.v. piëzo-elektrische kwarts en diamanten)

71049010 diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, bewerkt, ook indien in stellen (niet aaneengeregen, gezet of 

gevat); diamanten, synthetisch of gereconstrueerd, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer (niet 

in stellen) (m.u.v. enkel gezaagde of ruw diamanten)

71049090 edelstenen en halfedelstenen, synthetisch of gereconstrueerd, bewerkt, ook indien in stellen (niet 

aaneengeregen, gezet of gevat); edelstenen en halfedelstenen, synthetisch of gereconstrueerd, tijdelijk 

aaneengeregen met het oog op vervoer (niet in stellen) (m.u.v. enkel gezaagde of ruw bewerkte 

edelstenen; piëzo-elektrische kwarts en diamanten)

73043910 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, 

onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt 

tot buizen en pijpen van ander profiel of van ander

73043952 Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd, naadloos, van ijzer of van 

niet-gelegeerd staal, verzinkt

73043958 Buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd, naadloos, van ijzer of van 

niet-gelegeerd staal, niet-verzinkt

73043992 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, niet 

koud-getrokken of niet koud gewalst, met een uitwendige diameter van <= 168, 3 mm (m.u.v. gietijzeren 

producten; buizen, pijpen voor olie- of gaslei

73043993 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, niet 

koud getrokken of niet koud gewalst, met een uitwendige diameter van > 168,3 mm, doch <= 406,6 mm 

(m.u.v. gietijzeren producten, buizen en pijpen va

73043998 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met 

een uitwendige diameter van > 406,6 mm (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; producten 

van gietijzer; buizen, pijpen voor olie- of gasle

73044910 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, onbewerkt, recht en op 

alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van 

ander profiel of van andere wanddikte (m.u.v

73044993 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, met een uitwendige 

diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; buizen en pijpen voor 

olie- of gasleidingen; buizen en pijpen voor gebruik b

73044995 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, met een uitwendige 

diameter van > 168,3 mm doch <= 406,4 mm (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; buizen 

en pijpen voor olie- of gasleidingen; buizen en pijpe

73044999 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van roestvrij staal, met een uitwendige 

diameter van > 406,4 mm (m.u.v. koud getrokken of koud gewalste producten; buizen en pijpen voor olie- 

of gasleidingen; buizen en pijpen voor gebruik bi



73045112 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, koud getrokken of koud gewalst, recht en 

op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende >= 0,9, doch <= 1,15 

gewichtspercent koolstof, >= 0,5, doch <= 2 gewichtspercent

73045118 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, koud getrokken of koud gewalst, recht en 

op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende >= 0,9, doch <= 1,15 

gewichtspercent koolstof, >= 0,5, doch <= 2 gewichtspercent

73045910 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, onbewerkt, recht en op 

alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van 

ander profiel of van andere wanddikte (m.u.v

73045932 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, recht en op alle plaatsen van gelijke 

wanddikte, van gelegeerd staal bevattende >= 0,9, doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof, >= 0,5, doch 

<= 2 gewichtspercenten chroom, evtl. <= 0,5 gewichts

73045938 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, recht en op alle plaatsen van gelijke 

wanddikte, van gelegeerd staal bevattende >= 0,9, doch <= 1,15 gewichtspercent koolstof, >= 0,5, doch 

<= 2 gewichtspercenten chroom, evtl. <= 0,5 gewichts

73045992 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, met een uitwendige 

diameter van <= 168,3 mm (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; 

die van de soort gebruikt voor olie- of gasleidinge

73045993 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, met een uitwendige 

diameter van > 168,3 mm, doch <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud 

gewalste producten; die van de soort gebruikt voor oli

73045999 buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, met rond profiel, van gelegeerd staal, met een uitwendige 

diameter van > 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal; koud getrokken of koud gewalste producten; die 

van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen

73061110 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, overlangs gelast, van roestvrij staal, 

met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm

73061190 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, spiraalvormig gelast, van roestvrij staal, 

met een uitwendige diameter van <= 406.4 mm

73061910 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, overlangs gelast 

(m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)

73061990 Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen, van ijzer of van staal, spiraalvormig 

gelast, met een uitwendige diameter van <= 406,4 mm (m.u.v. die van roestvrij staal of van gietijzer)

73063011 Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met wanddikte van <= 2 mm

73063019 Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met wanddikte van > 2 mm

73065020 Precisiebuizen, gelast, met rond profiel, van gelegeerd staal (m.u.v. die van roestvrij staal)

74191000 kettingen en delen daarvan, van koper (m.u.v. horlogekettingen, kettingen voor bijouterieën enz.)

74199100 werken van koper, gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch verder onbewerkt, n.e.g.

74199910 Doek "incl. eindloze band", rasters en netten van koperdraad waarvan de doosnede <= 6 mm bedraagt, 

en plaatgaas  van plaat-of bandkoper (m.u.v. weefsels van metaaldraad van de soort gebruikt voor 

kleding, voor stoffering en voor dergelijk gebruik, met vlo

74199930 veren van koper (m.u.v. uurwerkveren, veerringen en andere verende sluitingen)

74199990 werken van koper, n.e.g.

76061110 platen, banden en strippen, van niet-gelegeerd aluminium, met een dikte van > 0,2 mm, vierkant of 

rechthoekig, geverfd, gevernist of bekleed met kunststof

76061220 Platen, bladen en strippen, van aluminiumlegeringen, met een dikte van > 0,2 mm, vierkant of 

rechthoekig, geverfd, gevernist of bekleed met kunststof

76072090 Bladaluminium, ook indien bedrukt, op een drager, met een dikte, zonder drager, van >= 0,021 doch <= 

0,2 mm (m.u.v. stempelfoliën bedoeld bij post 3212 en bladaluminium voor kerstboomversieringen)

81039010 staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen, van tantaal, n.e.g. (m.u.v. enkel door sinteren 

verkregen staven)

81039090 werken van tantaal, n.e.g.

81060010 bismut, ruw; poeder van bismut; resten en afval, van bismut (m.u.v. assen en residuen die bismut 

bevatten)

81060090 werken van bismut, n.e.g.



81072000 ruw cadmium; poeder van cadmium

81073000 resten en afval van cadmium (m.u.v. schuim bevattende cadmium)

81079000 werken van cadmium, n.e.g.

81092000 zirkonium, ruw; poeder van zirkonium

81093000 resten en afval van zirkonium, n.e.g.

81099000 werken van zirkonium, n.e.g.

81129210 hafnium "celtium", ruw; poeder van hafnium "celtium"; resten en afval van hafnium "celtium" (m.u.v. 

assen en residuen die hafnium bevatten)

81129231 niobium "columbium" en rhenium, ruw; poeder van niobium "columbium" of van rhenium

81129920 Werken van hafnium "celtium" en van germanium, n.e.g.

81129930 werken van niobium "columbium" of van rhenium, n.e.g.

84193100 droogtoestellen voor landbouwproducten

84193200 droogtoestellen voor hout, papierstof, papier of karton

84621010 machines, incl. persen, voor het smeden, het stampen of het hameren van metaal, met numerieke 

besturing

84621090 machines, incl. persen, voor het smeden, het stampen of het hameren van metaal, zonder numerieke 

besturing

84622110 machines, incl. persen, voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken van metaal, met 

numerieke besturing, voor het bewerken van vlakke producten

84622180 machines, incl. persen, voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken van metaal, met 

numerieke besturing (m.u.v. die van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elementen of schakelingen 

van halfgeleidermateriaal en die voor het bewerken va

84622991 hydraulische machines, incl. persen, voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken van 

metaal, zonder numerieke besturing (m.u.v. die voor het bewerken van vlakke producten)

84622998 niet-hydraulische machines, incl. persen, voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken van 

metaal, zonder numerieke besturing (m.u.v. die van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elementen 

of schakelingen van halfgeleidermateriaal en die

84623100 Machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, met numerieke besturing (m.u.v. gecombineerde 

machines voor het ponsen en afknippen)

84623910 machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, zonder numerieke besturing, voor het bewerken 

van vlakke producten (m.u.v. gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen)

84623991 hydraulische machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, zonder numerieke besturing (m.u.v. 

die voor het bewerken van vlakke producten en m.u.v. gecombineerde machines voor het ponsen en 

afknippen)

84623999 niet-hydraulische machines, incl. persen, voor het afknippen van metaal, zonder numerieke besturing 

(m.u.v. die voor het bewerken van vlakke producten en m.u.v. gecombineerde machines voor het ponsen 

en afknippen)

84624110 machines, incl. persen, voor het inkepen of het ponsen van metaal, incl. gecombineerde machines voor 

het ponsen en afknippen, met numerieke besturing, voor het bewerken van vlakke producten

84624190 machines, incl. persen, voor het inkepen of het ponsen van metaal, incl. gecombineerde machines voor 

het ponsen en afknippen, met numerieke besturing (m.u.v. die voor het bewerken van vlakke producten)

84624910 machines, incl. persen, voor het inkepen of het ponsen van metaal, incl. gecombineerde machines voor 

het ponsen en afknippen, zonder numerieke besturing, voor het bewerken van vlakke producten

84624990 machines, incl. persen, voor het inkepen of het ponsen van metaal, incl. gecombineerde machines voor 

het ponsen en afknippen, zonder numerieke besturing (m.u.v. die voor het bewerken van vlakke 

producten)

84629120 Hydraulische persen voor de metaalbewerking, met numerieke besturing (m.u.v. persen voor het 

smeden, het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken)

84629180 Hydraulische persen voor de metaalbewerking, zonder numerieke besturing (m.u.v. die voor het smeden, 

het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken)

84629920 Niet-hydraulische persen voor de metaalbewerking, met numerieke besturing (m.u.v. persen voor het 

smeden, het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken)

84629980 Niet-hydraulische persen voor de metaalbewerking, zonder numerieke besturing (m.u.v. die voor het 

smeden, het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken)



85074000 Niet gebruikte nikkel-ijzeraccumulatoren

85141010 elektrische bakkersovens, zijnde weerstandovens "met indirecte verwarming"

85141080 weerstandovens "met indirecte verwarming", voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik 

(m.u.v. die voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal op schijven 

"wafers" van halfgeleidermateriaal en m.u.v. droogovens e

85143020 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik uitsluitend of hoofdzakelijk 

gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen en printplaten

85143080 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik (m.u.v. weerstandsovens "met 

indirecte verwarming", ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming, droogovens en ovens 

gebruikt voor de vervaardiging van gedrukte schakelingen)

85171200 Telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken

85177000 Delen van telefoontoestellen, daaronder begrepen delen van telefoontoestellen voor cellulaire 

netwerken of voor andere draadloze netwerken; delen van andere toestellen voor het zenden of 

ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, n.e.g.

85195000 Telefoonantwoordapparaten

85258011 televisiecamera's, bevattende >= 3 beeldopnamebuizen

85258019 televisiecamera's (m.u.v. die welke ten minste drie beeldopnamebuizen bevatten en m.u.v. videocamera-

opnametoestellen)

85258030 Digitale fototoestellen

85258091 videocamera-opnametoestellen, enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de 

televisiecamera geregistreerde beeld en geluid

85258099 videocamera-opnametoestellen, voorzien van een opnamemogelijkheid van televisieprogramma's en van 

het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid

85299041 meubelen en kasten, van hout, voor zend- en ontvangtoestellen voor radio-omroep of televisie, voor 

televisiecamera's, voor digitale camera's, voor videocamera-opnametoestellen, voor radartoestellen of 

voor toestellen voor radionavigatie of voor radioafsta

85299049 meubelen en kasten, voor zend- en ontvangtoestellen, voor radio-omroep of televisie, voor 

televisiecamera's, voor digitale camera's, voor videocamera-opnametoestellen, voor radartoestellen of 

voor toestellen voor radionavigatie of voor radioafstandsbedien

85395000 Luminescentiedioden "LED"- lampen en -buizen

85414010 luminescentiedioden, incl. laser dioden

85414090 lichtgevoelige halfgeleiderelementen,  incl. fotovoltaïsche cellen

85415000 halfgeleiderelementen, n.e.g.

85437070 Elektronische sigaretten

85481010 gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen

85481021 elektrische loodaccumulatoren, gebruikt

85481029 elektrische accumulatoren, gebruikt (m.u.v. loodaccumulatoren)

85481091 resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren, 

lood bevattend

85481099 resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren 

(m.u.v. lood bevattende resten en afval)

85489020 geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel D-RAMs en modules

85489030 Luminescentiedioden (led) backlightmodules zijnde verlichtingsbronnen die bestaan uit één of meer leds 

en één of meer verbindingsstukken, die zijn aangebracht op een gedrukte schakeling of ander soortgelijk 

substraat, en andere passieve elementen, al dan niet in combinatie met optische onderdelen of 

beschermende dioden, en gebruikt als backlight van Liquid Crystal Displays (LCD's), n.e.g.

85489090 elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, genoemd noch begrepen onder andere 

posten van hoofdstuk 85

87012010 trekkers "wegtractors" voor opleggers, nieuw

87012090 trekkers "wegtractors" voor opleggers, gebruikt

88031000 Propellors en rotors, alsmede delen daarvan, bestemd voor luchtvaartuigen, n.e.g

88032000 Landingsgestellen en delen daarvan, bestemd voor luchtvaartuigen, n.e.g.

88033000 Delen van hefschroefvliegtuigen of van vliegtuigen, n.e.g. (m.u.v. delen van zweefvliegtuigen)

88039010 delen van kabelvliegers, n.e.g.



88039021 Onderdelen van telecommunicatiesatellieten, n.e.g.

88039029 Onderdelen van ruimtevaartuigen,  inclusief satellieten, n.e.g.

88039030 delen van draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen, n.e.g.

88039090 Delen van luchtvaartuigen, n.e.g. (m.u.v. die voor ruimtevaartuigen (incl. satellieten), draagraketten voor 

ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen)

89031010 opblaasbare plezier- en sportvaartuigen, met een gewicht per stuk van <= 100 kg

89031090 opblaasbare plezier- en sportvaartuigen, met een gewicht van > 100 kg

89039110 zeilschepen en zeiljachten, ook indien met hulpmotor, voor plezier- en sportdoeleinden, voor de zeevaart

89039190 Zeilschepen en zeiljachten, ook indien met hulpmotor, voor plezier- en sportdoeleinden (m.u.v. die voor 

de zeevaart)

89039210 motorboten en motorjachten, voor plezier- en sportdoeleinden, voor de zeevaart (m.u.v. die met 

buitenboordmotor)

89039291 motorboten, voor plezier- en sportdoeleinden, met een lengte van <= 7,5 m (m.u.v. die met 

buitenboordmotor)

89039299 motorboten en motorjachten, voor plezier- en sportdoeleinden, met een lengte van > 7,5 m (m.u.v. die 

voor de zeevaart en die met buitenboordmotor)

89039991 plezier- en sportvaartuigen, alsmede roeiboten en kano's, met een gewicht van > 100 kg, met een lengte 

van <= 7,5 m (m.u.v. motorboten die niet met een buitenboordmotor zijn uitgerust, zeilboten, ook indien 

met hulpmotor en opblaasbare boten)

90065100 eenogige spiegel-reflexcamera's voor rolfilm met een breedte van <= 35 mm (m.u.v. fototoestellen voor 

direct-klaar-fotografie en speciale fototoestellen bedoeld bij de onderverdeling 90061000, 9006.20.00 of 

9006.30.00)

90065200 fototoestellen voor rolfilm met een breedte van < 35 mm (m.u.v. fototoestellen voor 

directklaarfotografie, eenogige spiegel-reflexcamera's en speciale fototoestellen bedoeld bij de 

onderverdeling 9006.10 of 9006.30)

90138020 actieve matrixelementen met vloeibare kristallen

90138030 elementen met vloeibare kristallen, die als zodanig geen artikelen vormen die elders meer specifiek zijn 

omschreven

90138090 loepen, dradentellers, stereoscopen, kaleidoscopen en andere optische instrumenten, apparaten en 

toestellen, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90

90139010 delen en toebehoren van elementen met vloeibare kristallen "LCD"

90278005 belichtingsmeters

90278020 pH- en rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen

90278080 instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse, voor het meten van 

oppervlaktespanning e.d., of voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte of geluid, n.e.g.

91141000 veren, incl. onrustveren, van uurwerken

91149000 delen van uurwerken, n.e.g.

94013000 Draaistoelen, in de hoogte verstelbaar ( m.u.v. die voor geneeskundig, voor chirurgisch of voor 

tandheelkundig gebruik en m.u.v. kappersstoelen)

94014000 zitmeubelen die tot bed kunnen worden omgevormd (m.u.v. tuin- of campingmeubelen en meubelen 

voor geneeskundig, voor chirurgisch of voor tandheelkundig gebruik)

94019010 delen van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen, n.e.g.

94019030 delen van zitmeubelen, van hout, n.e.g.

94019080 delen van zitmeubelen, n.e.g. (m.u.v. die van hout)

94039010 delen van meubelen (m.u.v. zitmeubelen), van metaal, n.e.g.

94039030 delen van meubelen (m.u.v. zitmeubelen), van hout, n.e.g.

94039090 delen van meubelen (m.u.v. zitmeubelen en m.u.v. die van metaal of van hout), n.e.g.

94051021 elektrische plafond- en wandlampen, van kunststof, van de soort gebruikt voor gloeilampen en 

gloeibuizen (m.u.v. die bestemd voor burgerluchtvaartuigen bedoeld bij onderverdeling 9405.10.10)

94051040 Luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, van kunststof of van keramische stoffen (m.u.v. 

die van kunststof van de soort gebruikt voor gloeilampen en-buizen)

94051050 luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, van glas

94051091 elektrische plafond- en wandlampen, van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen (m.u.v. die 

van onedel metaal, bestemd voor burgerluchtvaartuigen bedoeld bij onderverdeling 9405.10.10, van 

kunststof, van keramische stoffen of van glas)



94051098 Luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, van de soort gebruikt voor gasontladingslampen 

en -buizen (m.u.v. die van kunststof, van keramische stoffen of van glas)

94052011 elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, van kunststof, van de 

soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen

94052040 Elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, van kunststof of van 

keramische stoffen (m.u.v. die van kunststof van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen)

94052050 elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, van glas

94052091 elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, van de soort gebruikt 

voor gloeilampen en gloeibuizen (m.u.v. die van kunststof, van keramische stoffen of van glas)

94052099 elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen, van de soort gebruikt 

voor gasontladingslampen en -buizen (m.u.v. die van kunststof, van keramische stoffen of van glas)

94053000 elektrische guirlandes, van de soort gebruikt voor kerstboomverlichting

94054010 elektrische zoeklichten en schijnwerpers (m.u.v. die van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen, rijwielen 

of motorvoertuigen en m.u.v. "sealed beam"-lampen)

94054031 elektrische verlichtingstoestellen, van kunststof, van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen, 

n.e.g.

94054035 elektrische verlichtingstoestellen, van kunststof, van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen, n.e.g.

94054039 elektrische verlichtingstoestellen, van kunststof, n.e.g.

94054091 elektrische verlichtingstoestellen (m.u.v. die van kunststof), van de soort gebruikt voor gloeilampen en 

gloeibuizen, n.e.g.

94054095 elektrische verlichtingstoestellen (m.u.v. die van kunststof), van de soort gebruikt voor 

fluorescentiebuizen, n.e.g.

94054099 elektrische verlichtingstoestellen (m.u.v. die van kunststof), n.e.g.

94056020 Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden e.d. artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, 

van kunststof

94056080 Lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden e.d. artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron 

(m.u.v. die van kunststof)

95089000 draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties; reizende theaters (m.u.v. reizende 

circussen en reizende dierenspelen, tenten en barakken voor de verkoop van goederen, daaronder 

begrepen de voor de verkoop bestemde goederen, als prijzen a

97011000 schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd (m.u.v. technische tekeningen 

e.d. bedoeld bij post 4906 en met de hand versierde voorwerpen)

97019000 collages e.d. decoratieve platen

97020000 originele gravures, originele etsen en originele litho's

97030000 originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn

97050000 verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, 

anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

97060000 antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar


