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ASSOCIATIE-OVEREENKOMST  

TUSSEN DE EUROPESE UNIE  

EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE  

EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS,  

EN OEKRAÏNE, ANDERZIJDS 
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PREAMBULE 

 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

IERLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK KROATIË, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 

 

DE REPUBLIEK LETLAND, 
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DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

HONGARIJE, 

 

DE REPUBLIEK MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

ROEMENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 
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Partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, hierna "de lidstaten" genoemd, 

 

DE EUROPESE UNIE, hierna "de Unie" of "de EU" genoemd,  

 

 en 

 

DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, hierna "EURATOM" genoemd 

 

 enerzijds, en 

 

OEKRAÏNE 

 

 anderzijds, 

 

hierna gezamenlijk "de partijen" genoemd, 
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REKENING HOUDEND met de nauwe historische betrekkingen en de steeds nauwere banden 

tussen de partijen, en met hun wens om de betrekkingen nog uit te breiden en te versterken op 

ambitieuze en innoverende wijze; 

 

BELANG HECHTEND aan nauwe en duurzame betrekkingen op basis van gemeenschappelijke 

waarden als eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat, goed bestuur, 

mensenrechten en fundamentele vrijheden, ook de rechten van personen die behoren tot nationale 

minderheden, niet-discriminatie van personen die behoren tot minderheden, respect voor diversiteit 

en menselijke waardigheid en gehechtheid aan de beginselen van de een vrijemarkteconomie, 

waardoor Oekraïne gemakkelijker kan deelnemen aan Europees beleid; 

 

ZICH ERVAN BEWUST dat Oekraïne als Europees land een gezamenlijke geschiedenis en 

gemeenschappelijke waarden deelt met de lidstaten van de Europese Unie en bereid is deze waarden 

te bevorderen; 

 

OPMERKEND dat Oekraïne belang hecht aan zijn Europese identiteit; 

 

REKENING HOUDEND met de krachtige steun van het volk in Oekraïne voor de Europese koers 

van het land; 

 

BEVESTIGEND dat de Europese Unie de Europese ambities van Oekraïne erkent en de keuze voor 

Europa toejuicht, ook inzake de verbintenis om een duurzame democratie en een markteconomie uit 

te bouwen; 

 

ERKENNEND dat de gemeenschappelijke waarden waarop de Europese Unie is gebouwd - 

democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat - 

ook essentiële elementen zijn van deze overeenkomst; 
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ERKENNEND dat de politieke associatie en de economische integratie van Oekraïne in de 

Europese Unie zullen afhangen van de vooruitgang bij de uitvoering van deze overeenkomst en de 

mate waarin Oekraïne kan zorgen dat de gemeenschappelijke waarden worden gerespecteerd, en 

van de vooruitgang bij de afstemming op de EU op politiek, economisch en juridisch vlak; 

 

ZICH ERTOE VERBINDEND uitvoering te geven aan alle beginselen en bepalingen van het 

Handvest van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(OVSE), met name de Slotakte van Helsinki van 1975 van de Conferentie over veiligheid en 

samenwerking in Europa, de slotdocumenten van de conferenties van Madrid en Wenen van 1991 

en 1992, het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 1990, de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties van 1948 en het Europees Verdrag betreffende de 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 1950; 

 

STREVEND naar meer internationale vrede en veiligheid, en zich inzettend voor efficiënt 

multilateralisme en de vreedzame oplossing van conflicten, met name door nauw samen te werken 

binnen het kader van de Verenigde Naties (VN), de OVSE en de Raad van Europa; 

 

ZICH INZETTEND VOOR onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en 

onschendbaarheid van de grenzen; 

 

STREVEND naar het nader tot elkaar brengen van standpunten inzake bilaterale, regionale en 

internationale vraagstukken van wederzijds belang, rekening houdend met het gemeenschappelijk 

buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie, met inbegrip van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);  
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HERINNEREND aan de internationale verplichtingen van de partijen, tot de bestrijding van de 

verspreiding van massavernietigingswapens en de overbrengingsmiddelen daarvoor en tot 

samenwerking inzake ontwapening en wapenbeheersing; 

 

STREVEND naar vorderingen in de hervormingen en het toenaderingsproces van Oekraïne om zo 

bij te dragen tot de geleidelijke economische integratie en de verdieping van de politieke associatie; 

 

OVERTUIGD van de noodzaak voor Oekraïne om de politieke, sociaal-economische, juridische en 

institutionele heroveringen door te voeren die nodig zijn om deze overeenkomst efficiënt uit te 

voeren en bereid deze hervormingen in Oekraïne resoluut te ondersteunen; 

 

STREVEND naar economische integratie, onder meer met een diepe en brede vrijhandelsruimte 

(Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) die integraal deel uitmaakt van deze 

overeenkomst, met inachtneming van de rechten en plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap 

van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van de partijen, en met een uitgebreide aanpassing van de 

regelgeving; 

 

ERKENNEND dat een dergelijke diepe en brede vrijhandelsruimte in combinatie met het bredere 

proces van de aanpassing van de regelgeving, zal bijdragen tot verdere economische integratie in de 

interne markt van de Europese Unie, als beoogd in deze overeenkomst; 

 

ZICH INZETTEND VOOR de ontwikkeling van nieuw klimaat dat bevorderlijk is voor de 

economische relaties tussen de partijen en vooral ook voor de ontwikkeling van handel, 

investeringen en concurrentie, factoren die essentieel zijn voor de economische herstructurering en 

modernisering; 
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ZICH INZETTEND VOOR meer samenwerking op energiegebied, op basis van het engagement 

van de partijen om het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap uit te voeren; 

 

ZICH INZETTEND VOOR de continuïteit van de energievoorziening, de vergemakkelijking van de 

ontwikkeling van geschikte infrastructuur, betere marktintegratie en aanpassing van de regelgeving 

aan kernaspecten van de Europese regelgeving, de stimulering van energie-efficiëntie en het 

gebruik van hernieuwbare energiebronnen, evenals het zorgen voor meer nucleaire veiligheid; 

 

ZICH INZETTEND VOOR meer dialoog - op basis van de fundamentele beginselen solidariteit, 

wederzijds vertrouwen, medeverantwoordelijkheid en partnerschap - en samenwerking inzake 

migratie, asiel en grensbeheer, via een integrale aanpak met aandacht voor legale migratie en voor 

samenwerking bij het aanpakken van illegale migratie, mensenhandel en de doeltreffende uitvoering 

van de overnameovereenkomst; 

 

ERKENNEND dat het van belang is op termijn een visumvrije regeling in te voeren voor de burgers 

van Oekraïne, mits aan alle voorwaarden voor een goed beheerde en veilige mobiliteit wordt 

voldaan; 

 

ZICH INZETTEND VOOR de bestrijding van georganiseerde misdaad en witwaspraktijken, tot het 

verminderen van de vraag naar en het aanbod van drugs en tot meer samenwerking bij 

terrorismebestrijding; 

 

ZICH INZETTEND VOOR meer samenwerking inzake milieubescherming en tot de beginselen 

van duurzame ontwikkeling en de groene economie; 
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STREVEND naar meer contacten van mens tot mens; 

 

ZICH INZETTEND VOOR de bevordering van grensoverschrijdende en interregionale 

samenwerking; 

 

STREVEND naar geleidelijke afstemming van de wetgeving van Oekraïne op die van de Unie 

volgens de bepalingen van deze Overeenkomst en naar concrete uitvoering; 

 

IN AANMERKING NEMEND dat deze Overeenkomst geen afbreuk zal doen aan de betrekkingen 

tussen de EU en Oekraïne en ruimte laat voor verdere ontwikkelingen; 

 

BEVESTIGEND dat de bepalingen van deze overeenkomst die binnen het toepassingsgebied van 

deel III, titel V, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vallen, binden het 

Verenigd Koninkrijk en Ierland als afzonderlijke overeenkomstsluitende partijen, en niet als deel 

van de Europese Unie, totdat de Europese Unie tezamen met het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland 

Oekraïne ervan in kennis heeft gesteld dat het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland gebonden zijn als 

deel van de Europese Unie, overeenkomstig Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd 

Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, dat aan het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht. Indien het Verenigd Koninkrijk 

en/of Ierland niet langer gebonden zijn als deel van de Europese Unie overeenkomstig artikel 4 bis 

van Protocol nr. 21 of artikel 10 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, die aan de 

Verdragen zijn gehecht, moet de Europese Unie tezamen met het Verenigd Koninkrijk en/of Ierland 

Oekraïne onmiddellijk in kennis stellen van iedere wijziging in hun positie; in dat geval blijven zij 

op persoonlijke titel gebonden door de bepalingen van de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor 

Denemarken, overeenkomstig Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan die 

verdragen is gehecht, 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
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ARTIKEL 1 

 

Doelstellingen 

 

1. Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Unie en haar lidstaten, enerzijds, en 

Oekraïne, anderzijds. 

 

2. Deze associatie heeft ten doel: 

 

a) geleidelijke toenadering tussen de partijen te bewerkstelligen op basis van 

gemeenschappelijke waarden en nauwe en geprivilegieerde banden, en de associatie van 

Oekraïne met het EU-beleid en de deelname aan programma's en agentschappen te vergroten; 

 

b) een passend kader voor een versterkte politieke dialoog tot stand te brengen over alle zaken 

van wederzijds belang; 

 

c) vrede en stabiliteit te bevorderen, bewaren en versterken, zowel op regionaal als op 

internationaal niveau, in overeenstemming met de beginselen van het Handvest van de 

Verenigde Naties en van de Slotakte van Helsinki van 1975 van de Conferentie over 

veiligheid en samenwerking in Europa en met de doelstellingen van het Handvest van Parijs 

voor een Nieuw Europa van 1990; 
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d) de voorwaarden te scheppen voor versterkte economische en handelsrelaties in het licht van 

de geleidelijke integratie van Oekraïne in de interne markt van de EU, onder meer door het 

opzetten van een diepe en brede vrijhandelsruimte als bepaald in titel IV (Handel en daarmee 

verband houdende aangelegenheden) van deze Overeenkomst, en de inspanningen van 

Oekraïne te ondersteunen om de overgang naar een goed functionerende markteconomie te 

voltooien, onder meer door de wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving; 

 

e) de samenwerking te versterken op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, om zo de 

rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te versterken; 

 

f) de voorwaarden te scheppen voor steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van 

wederzijds belang. 
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TITEL I 

 

ALGEMENE BEGINSELEN 

 

 

ARTIKEL 2 

 

De eerbiediging van de democratische beginselen, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, 

inzonderheid als vastgelegd in de Slotakte van Helsinki van 1975 van de Conferentie over 

veiligheid en samenwerking in Europa en het Handvest van Parijs voor een Nieuw Europa van 

1990, alsmede de relevante mensenrechteninstrumenten, waaronder de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en het Europees Verdrag betreffende de 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en het respect voor de 

rechtsstaat, vormen de grondslag van het binnenlands en buitenlands beleid van de partijen en zijn 

een essentieel onderdeel van het partnerschap en van deze Overeenkomst. De bevordering van 

respect voor de beginselen van soevereiniteit en territoriale integriteit, onschendbaarheid van de 

grenzen en onafhankelijkheid, evenals de strijd tegen massavernietigingswapens, daarmee 

samenhangende materialen en de overbrengingsmiddelen daarvoor, vormen essentiële elementen 

van deze Overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

De partijen erkennen dat de beginselen van een vrijemarkteconomie aan hun betrekkingen ten 

grondslag liggen. De rechtsstaat, goed bestuur, corruptiebestrijding, de strijd tegen de verschillende 

vormen van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en terrorisme, de bevordering van 

duurzame ontwikkeling en efficiënt multilateralisme zijn van wezenlijk belang om de betrekkingen 

tussen de partijen uit te bouwen. 
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TITEL II 

 

POLITIEKE DIALOOG EN HERVORMING, POLITIEKE INTEGRATIE, SAMENWERKING 

EN CONVERGENTIE OP HET VLAK VAN BUITENLANDS- EN VEILIGHEIDSBELEID 

 

 

ARTIKEL 4 

 

Doelstellingen van de politieke dialoog 

 

1. De politieke dialoog tussen de partijen over alle gebieden van wederzijds belang zal verder 

worden ontwikkeld en versterkt, als ondersteuning voor de geleidelijke convergentie op het vlak 

van buitenlands beleid en veiligheid, zodat Oekraïne nog meer wordt betrokken bij de Europese 

ruimte van veiligheid. 

 

2. De doelstellingen van de politieke dialoog zijn: 

 

a) een diepere politieke associatie en meer convergentie en doeltreffendheid op het vlak van 

politiek en veiligheidsbeleid; 

 

b) meer internationale stabiliteit en veiligheid, op basis van efficiënt multilateralisme;  

 

c) meer samenwerking en dialoog tussen de partijen over internationale veiligheid en 

crisisbeheer, met name om wereldwijde en regionale problemen en fundamentele 

bedreigingen aan te pakken; 

 

d) meer resultaatgerichte en praktische samenwerking tussen de partijen om te komen tot vrede, 

veiligheid en stabiliteit op het Europese continent; 
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e) meer respect voor de democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur, de 

mensenrechten en fundamentele vrijheden, ook de rechten van personen die behoren tot 

nationale minderheden, niet-discriminatie van personen die behoren tot minderheden en 

respect voor diversiteit, en consolidering van binnenlandse politieke hervormingen; 

 

f) verdere dialoog en meer samenwerking tussen de partijen op het vlak van veiligheid en 

defensie; 

 

g) bevordering van de beginselen van onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en 

de onschendbaarheid van de grenzen. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Fora voor de politieke dialoog 

 

1. De partijen voeren regelmatig een politieke dialoog op topbijeenkomsten. 

 

2. Op het niveau van de ministers vindt een in overleg vast te stellen politieke dialoog plaats 

binnen de in artikel 460 van deze overeenkomst bedoelde Associatieraad en in het kader van 

regelmatige vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de partijen op het niveau van de 

ministers van Buitenlandse Zaken. 
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3. De politieke dialoog wordt ook gevoerd in de volgende vormen: 

 

a) regelmatige bijeenkomsten op het niveau van de directeuren politieke zaken, het politiek en 

veiligheidscomité en de deskundigen, ook over specifieke gebieden en kwesties, tussen 

vertegenwoordigers van de Europese Unie en van Oekraïne; 

 

b) optimaal en tijdig gebruik van alle diplomatieke en militaire kanalen tussen de partijen, met 

inbegrip van passende contacten in derde landen en binnen de Verenigde Naties, de OVSE en 

andere internationale fora; 

 

c) regelmatige bijeenkomsten zowel op het niveau van hoge ambtenaren als op dat van 

deskundigen van de militaire instellingen van de partijen; 

 

d) andere vormen, onder meer bijeenkomsten van deskundigen, die kunnen bijdragen tot een 

betere en duurzame dialoog. 

 

4. De partijen kunnen in onderlinge overeenstemming besluiten tot andere procedures en 

mechanismen voor politieke dialoog, waaronder buitengewone raadplegingen. 

 

5. Op parlementair niveau vindt de politieke dialoog plaats in het kader van het in artikel 467 

bedoelde Parlementair Associatiecomité. 
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ARTIKEL 6 

 

Dialoog en samenwerking inzake binnenlandse hervormingen 

 

De partijen werken samen om te waarborgen dat hun binnenlands beleid gebaseerd wordt op de 

gemeenschappelijke beginselen van de partijen, met name stabiliteit en doeltreffendheid van de 

democratische instellingen en de rechtsstaat, en het respect voor de mensenrechten en de 

fundamentele vrijheden, in het bijzonder als bepaald in artikel 14 van deze Overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Buitenlands en veiligheidsbeleid 

 

1. De partijen intensiveren hun dialoog en samenwerking en ondersteunen de geleidelijke 

convergentie op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van het 

gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB), en besteden bijzondere aandacht aan 

conflictpreventie en crisisbeheer, regionale stabiliteit, ontwapening, non-proliferatie, 

wapenbeheersing en wapenuitvoercontrole en aan een betere dialoog over ruimtevaart, die van 

wederzijds belang is. Samenwerking wordt gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en 

gezamenlijke belangen, is gericht op meer convergentie en doeltreffendheid van het beleid, en 

stimuleert de gezamenlijke beleidsplanning. De partijen gebruiken hiervoor bilaterale, 

internationale en regionale fora. 
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2. Oekraïne, de EU en de lidstaten bevestigen hun gehechtheid aan de beginselen van respect 

voor onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en onschendbaarheid van de grenzen 

als bepaald in het Handvest van de Verenigde Naties en in de Slotakte van Helsinki van 1975 van 

de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa, en dat zij deze beginselen ondersteunen 

in de bilaterale en multilaterale betrekkingen. 

 

3. De partijen pakken de problemen die met betrekking tot deze beginselen rijzen, tijdig en op 

coherente wijze aan, op alle relevante niveaus van de politieke dialoog als bepaald in deze 

Overeenkomst, ook op ministerieel niveau. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Internationaal Strafhof 

 

De partijen werken samen aan de bevordering van vrede en internationale gerechtigheid door het 

Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof van 1998 en de bijhorende instrumenten te 

ratificeren en ten uitvoer te leggen. 
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ARTIKEL 9 

 

Regionale stabiliteit 

 

1. De partijen voeren hun gezamenlijke inspanningen op voor meer stabiliteit, veiligheid en 

democratische ontwikkeling in hun gemeenschappelijk nabuurschapsgebied, en in het bijzonder om 

samen te werken aan een vreedzame oplossing voor de regionale conflicten. 

 

2. Deze inspanningen verlopen volgen de gezamenlijke beginselen voor handhaving van 

internationale vrede en veiligheid als bepaald in het Handvest van de VN, de Slotakte van Helsinki 

van 1975 van de Conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa en andere relevante 

multilaterale documenten. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking 

 

1. De partijen intensiveren de praktische samenwerking op het vlak van conflictpreventie en 

crisisbeheer, in het bijzonder met het oog op versterkte deelname van Oekraïne aan civiele en 

militaire operaties inzake crisisbeheer onder leiding van de EU en aan oefeningen en opleidingen, 

ook die in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB). 

 

2. Samenwerking op dit gebied wordt gebaseerd op regelingen en afspraken tussen de EU en 

Oekraïne over raadpleging en samenwerking op het vlak van crisisbeheer. 
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3. De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak. Oekraïne 

en het Europees Defensieagentschap (EDA) onderhouden nauwe contacten over de verbetering van 

de militaire capaciteit, ook op technologisch vlak. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Non-proliferatie van massavernietigingswapens 

 

1. De partijen zijn van oordeel dat de verspreiding van massavernietigingswapens, daarmee 

samenhangende materialen en overbrengingsmiddelen daarvoor, onder zowel staten als niet-

statelijke actoren, een van de ernstigste bedreigingen voor de internationale stabiliteit en veiligheid 

vormt. De partijen komen derhalve overeen samen te werken en een bijdrage te leveren aan de 

bestrijding van de proliferatie van massavernietigingswapens, daarmee samenhangende materialen 

en de overbrengingsmiddelen daarvoor, door de volledige naleving en de uitvoering op nationaal 

niveau van de verbintenissen die zij zijn aangegaan in het kader van de internationale verdragen en 

overeenkomsten op het gebied van ontwapening en non-proliferatie, alsmede van hun andere 

internationale verplichtingen op dat gebied. De partijen komen overeen dat deze bepaling een 

essentieel element van deze overeenkomst vormt. 

 

2. De partijen komen bovendien overeen samen te werken en bij te dragen aan de strijd tegen 

massavernietigingswapens, daarmee samenhangende materialen en de overbrengingsmiddelen 

daarvoor: 

 

a) door maatregelen te nemen, gericht op de ondertekening of de ratificatie van alle andere 

internationale instrumenten ter zake, of, in voorkomend geval, op aansluiting daarbij, en op de 

volledige tenuitvoerlegging daarvan; 
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b) door verdere verbeteringen aan het systeem van nationale exportcontroles, voor een efficiënte 

controle op de uitvoer en doorvoer van goederen die betrekking hebben op 

massavernietigingswapens, met inbegrip van een controle op eindgebruik als 

massavernietigingswapen van technologieën voor tweeërlei gebruik, alsmede effectieve 

sancties op overtreding van de exportcontroles. 

 

3. De partijen stellen een regelmatige politieke dialoog in ter begeleiding en consolidatie van 

deze elementen. 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Ontwapening, wapenbeheersing, wapenuitvoercontrole en de strijd tegen illegale wapenhandel 

 

De partijen ontwikkelen hun samenwerking op het vlak van ontwapening, ook inzake de 

vermindering van hun voorraad overtollige handvuurwapens en lichte wapen en inzake de gevolgen 

voor de bevolking en voor het milieu van niet ontploft achtergelaten materieel als bedoeld in titel V, 

hoofdstuk 6 (Milieu) van deze overeenkomst. Samenwerking inzake ontwapening omvat ook 

wapenbeheersing, wapenuitvoercontrole en de strijd tegen illegale wapenhandel, met inbegrip van 

handvuurwapens en lichte wapens. De partijen bevorderen de universele onderschrijving en 

naleving van de relevante internationale instrumenten en streven naar efficiëntie, ook door de 

tenuitvoerlegging van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

 

 



 

EU/UA/nl 21 

ARTIKEL 13 

 

Bestrijding van terrorisme 

 

De partijen komen overeen samen te werken op bilateraal, regionaal en internationaal niveau om 

terrorisme te voorkomen en te bestrijden, in overeenstemming met het internationale recht, de 

internationale mensenrechten, het vluchtelingenrecht en het humanitair recht. 
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TITEL III 

 

JUSTITIE, VRIJHEID EN VEILIGHEID 

 

 

ARTIKEL 14 

 

De rechtsstaat, respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 

 

Bij de samenwerking op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid schenken de partijen 

bijzondere aandacht aan de consolidering van de rechtsstaat en institutionele versterking op alle 

niveaus, bij de overheid in het algemeen en bij politie en justitie in het bijzonder. De samenwerking 

is er met name op gericht het justitiële apparaat te versterken, de doeltreffendheid ervan te 

verbeteren, de onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen en corruptie te bestrijden. 

Respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden is de leidraad voor alle 

samenwerking inzake justitie, vrijheid en veiligheid. 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Bescherming van persoonsgegevens 

 

De partijen komen overeen samen te werken om de bescherming van persoonsgegevens op gepaste 

wijze te waarborgen, in overeenstemming met de hoogste Europese en internationale normen, met 

inbegrip van de relevante instrumenten van de Raad van Europa. De samenwerking inzake de 

bescherming van persoonsgegevens kan onder meer de uitwisseling van informatie en deskundigen 

inhouden. 
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ARTIKEL 16 

 

Migratie, asiel en grensbeheer 

 

1. De partijen herbevestigen het belang van het gezamenlijk beheer van migratiestromen tussen 

hun grondgebieden en verdiepen de brede dialoog over alle kwesties in verband met migratie, 

waaronder illegale migratie, vluchtelingenstromen, mensensmokkel en mensenhandel; het thema 

migratie moet worden geïntegreerd in de nationale strategieën voor economische en sociale 

ontwikkeling van de gebieden van herkomst van de migranten. Deze dialoog is gebaseerd op de 

fundamentele beginselen van solidariteit, wederzijds vertrouwen, medeverantwoordelijkheid en 

partnerschap. 

 

2. Overeenkomstig de desbetreffende EU- en nationale wetgeving is de samenwerking in het 

bijzonder gericht op: 

 

a) de grondoorzaken van migratie, waarbij actief wordt gezocht naar 

samenwerkingsmogelijkheden met derde landen en op internationale fora; 

 

b) de gezamenlijke opzet van een doelmatige en preventieve aanpak van illegale migratie, 

smokkel van migranten en mensenhandel, alsmede de vraag hoe netwerken en criminele 

organisaties van handelaars en smokkelaars kunnen worden bestreden en de slachtoffers van 

deze praktijken kunnen worden beschermd; 

 

c) de ontwikkeling van een uitgebreide dialoog over migratie en in het bijzonder over aspecten 

van de praktische tenuitvoerlegging van het verdrag van Genève van 1951 inzake de status 

van vluchtelingen en het Protocol inzake de status van vluchtelingen van 1967 en andere 

relevante internationale instrumenten, evenals het respect voor het beginsel van non-

refoulement; 
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d) de toelatingscriteria, de rechten en de status van toegelaten personen, en de eerlijke 

behandeling en integratie van legale buitenlandse ingezetenen; 

 

e) de verdere ontwikkeling van operationele maatregelen inzake grensbeheer; 

 

i) samenwerking inzake grensbeheer houdt onder meer in: opleiding, uitwisseling van 

goede praktijken, ook over technologische aspecten, uitwisseling van informatie in 

overeenstemming met de geldende regels en, waar nodig, uitwisseling van 

verbindingsofficieren; 

 

ii) inspanningen van de partijen op dit gebied zijn gericht op de efficiënte 

tenuitvoerlegging van het beginsel van geïntegreerd grensbeheer; 

 

f) betere beveiliging van documenten; 

 

g) de ontwikkeling van een efficiënt terugkeerbeleid, ook de regionale aspecten ervan; en 

 

h) de uitwisseling van standpunten over informele werkgelegenheid voor migranten. 
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ARTIKEL 17 

 

Behandeling van werknemers 

 

1. Met inachtneming van de in de lidstaten en in de EU geldende wetten, voorwaarden en 

bepalingen, worden werknemers die onderdaan zijn van Oekraïne en legaal op het grondgebied van 

een lidstaat werkzaam zijn, wat arbeidsvoorwaarden, salaris en ontslagregeling betreft, niet 

gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit. 

 

2. Onverminderd de in Oekraïne geldende wettelijke regelingen, voorwaarden en procedures, 

behandelt Oekraïne ook onderdanen van een lidstaat die legaal op het grondgebied van Oekraïne 

werkzaam zijn, op de wijze zoals bepaald in lid 1 van dit artikel. 

 

 

ARTIKEL 18 

 

Mobiliteit van werknemers 

 

1. Rekening houdend met de arbeidsmarktsituatie in de lidstaten, hun wetgeving en de 

voorschriften die in de lidstaten en in de EU gelden op het gebied van de mobiliteit van 

werknemers: 

 

a) dienen de door de lidstaten in het kader van bilaterale overeenkomsten verleende 

werkgelegenheidsmogelijkheden voor Oekraïense werknemers behouden te blijven en zo 

mogelijk te worden verbeterd; 

 

b) dienen de overige lidstaten de mogelijkheid van het sluiten van soortgelijke overeenkomsten 

te overwegen. 
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2. De Associatieraad onderzoekt of op andere gebieden gunstiger regelingen tot stand kunnen 

worden gebracht, zoals bijvoorbeeld toegang tot beroepsopleiding, overeenkomstig de in de 

lidstaten en in de EU geldende wettelijke regelingen, voorwaarden en procedures en met 

inachtneming van de arbeidsmarktsituatie in de lidstaten en de EU. 

 

 

ARTIKEL 19 

 

Verkeer van personen 

 

1. De partijen zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van 

 

a) de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne van 18 juni 2007 

(via het Gemengd Comité overname dat wordt opgericht bij artikel 15 van de overeenkomst); 

 

b) de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van 

de afgifte van visa van 18 juni 2007 (via het Gemengd Comité voor het beheer van de 

overeenkomst dat wordt opgericht bij artikel 12 van de overeenkomst); 

 

2. De partijen streven naar meer mobiliteit van burgers en vooruitgang met de visumdialoog. 

 

3. De partijen blijven geleidelijk evolueren in de richting van een op termijn visumvrije regeling, 

mits aan alle voorwaarden voor een goed beheerde en veilige mobiliteit wordt voldaan, als bepaald 

in het uit twee fasen bestaande actieplan voor visumliberalisering dat tijdens de top tussen de EU en 

Oekraïne van 22 november 2010 werd gepresenteerd. 
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ARTIKEL 20 

 

Witwassen van geld en terrorismefinanciering 

 

De partijen werken samen om witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen en te 

bestrijden. Hiertoe voeren de partijen hun bilaterale en internationale samenwerking op dit gebied 

nog op, ook op operationeel vlak. De partijen zorgen voor de tenuitvoerlegging van de relevante 

internationale normen, met name die van de Financial Action Task Force (FATF) en normen die 

gelijkwaardig zijn aan die van de Unie. 

 

 

ARTIKEL 21 

 

Samenwerking bij de bestrijding van drugs, voorlopers ervan en psychotrope stoffen 

 

1. De partijen werken samen op het gebied van illegale drugs, op basis van gezamenlijk 

afgesproken principes overeenkomstig de relevante internationale verdragen, alsmede de politieke 

verklaring en de speciale verklaring inzake richtsnoeren om de vraag naar drugs te verminderen, die 

zijn aangenomen door de twintigste speciale zitting inzake drugs van juni 1998 van de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties. 
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2. Deze samenwerking is gericht op de bestrijding van illegale drugs, het beperken van het 

aanbod aan, de handel in en de vraag naar illegale drugs, waarbij de gevolgen voor de gezondheid 

en de maatschappelijke consequenties van drugsgebruik worden aangepakt. Zij is tevens gericht op 

het doeltreffender voorkomen dat chemische stoffen onrechtmatig worden gebruikt voor de illegale 

productie van drugs en psychotrope stoffen. 

 

3. De partijen gebruiken de samenwerkingsmethodes die nodig zijn om deze doelstellingen te 

bereiken met het oog op een integrale en evenwichtige aanpak. 

 

 

ARTIKEL 22 

 

Bestrijding van misdaad en corruptie 

 

1. De partijen werken samen bij de voorkoming en bestrijding van al dan niet georganiseerde 

criminele en illegale activiteiten. 

 

2. De samenwerking betreft onder meer: 

 

a) smokkel van en handel in mensen, wapens en drugs; 

 

b) illegale handel in goederen, 

 

c) economische criminaliteit, ook inzake belastingen; 

 

d) corruptie, zowel in de openbare als in de particuliere sector; 
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e) vervalsing van documenten;  

 

f) computercriminaliteit. 

 

3. De partijen verbeteren daarom de bilaterale, regionale en internationale samenwerking, ook 

met Europol. De partijen ontwikkelen ook hun samenwerking op vlakken als: 

 

a) de uitwisseling van goede werkmethoden, ook op het vlak van onderzoekstechnieken en 

misdaadonderzoek; 

 

b) de uitwisseling van informatie volgens de geldende regels; 

 

c) capaciteitsopbouw, met inbegrip van opleiding en indien nodig personeelsuitwisseling; 

 

d) slachtoffer- en getuigenbescherming. 

 

4. De partijen verbinden zich tot de effectieve tenuitvoerlegging van het Verdrag van de 

Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad van 2000 en de drie 

protocollen daarbij, het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie van 2003 en andere 

relevante internationale instrumenten. 
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ARTIKEL 23 

 

Bestrijding van terrorisme 

 

1. De partijen komen overeen samen te werken aan preventie en bestrijding van terroristische 

daden in overeenstemming met het internationaal recht, het internationaal recht inzake de 

mensenrechten, het vluchtelingenrecht en het humanitair recht, en de respectievelijke wet- en 

regelgeving van de partijen. De partijen komen met name overeen samen te werken op basis van de 

volledige tenuitvoerlegging van resolutie 1373 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 

2001, de mondiale strategie voor terrorismebestrijding van de Verenigde Naties van 2006 en andere 

relevante resoluties van de Verenigde Naties, internationale afspraken en instrumenten. 

 

2. Zij doen dit in het bijzonder door het uitwisselen van: 

 

a) informatie over terroristische groeperingen en de hen ondersteunende netwerken; 

 

b) ervaringen en informatie over terroristische tendensen en over middelen en methodes om 

terrorisme te bestrijden, ook op het gebied van techniek en opleiding; 

 

c) ervaringen met betrekking tot de voorkoming van terrorisme. 

 

Alle uitwisseling van informatie vindt plaats in overeenstemming met het internationale en het 

nationale recht. 
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ARTIKEL 24 

 

Juridische samenwerking 

 

1. De partijen komen overeen de juridische samenwerking in burgerlijke en strafzaken verder te 

ontwikkelen, daarbij ten volle gebruik te maken van de geschikte internationale en bilaterale 

instrumenten en zich te baseren op de beginselen van rechtszekerheid en het recht op een eerlijk 

proces. 

 

2. De partijen komen overeen juridische samenwerking tussen de EU en Oekraïne in burgerlijke 

zaken te vergemakkelijken op basis van de toepasselijke multilaterale rechtsinstrumenten, met name 

de verdragen van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op het gebied van 

internationale juridische samenwerking en procesvoering alsmede de bescherming van kinderen. 

 

3. Wat de juridische samenwerking in strafzaken betreft, streven de partijen naar verbetering van 

de regeling inzake wederzijdse juridische bijstand en uitlevering. Waar nodig impliceert dit de 

toetreding tot en uitvoering van de relevante internationale instrumenten van de Verenigde Naties 

en de Raad van Europa, en het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof van 1998 als 

vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst, en nauwere samenwerking met Eurojust. 
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TITEL IV 

 

HANDEL EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE AANGELEGENHEDEN 

 

 

HOOFDSTUK 1 

 

NATIONALE BEHANDELING EN MARKTTOEGANG VOOR GOEDEREN 

 

 

AFDELING 1 

 

GEMEENSCHAPPELĲKE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 25 

 

Doel 

 

Gedurende een overgangsperiode van maximaal 10 jaar die aanvangt bij de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst1, stellen de partijen geleidelijk een vrijhandelszone in, overeenkomstig het 

bepaalde in deze overeenkomst en in overeenstemming met artikel XXIV van de Algemene 

Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994, hierna de "GATT 1994" genoemd. 

 

 

                                                 
1 Tenzij in de bijlagen I en II bij deze overeenkomst anders is bepaald. 
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ARTIKEL 26 

 

Toepassingsgebied en betrokken producten 

 

1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de handel in goederen1 van oorsprong 

uit de grondgebieden van de partijen. 

 

2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als "van oorsprong" beschouwd de goederen die 

voldoen aan de oorsprongsregels in protocol I bij deze overeenkomst (betreffende de definitie van 

het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking). 

 

 

                                                 
1 In deze overeenkomst wordt onder goederen verstaan producten als bedoeld in de 

GATT 1994, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald. 



 

EU/UA/nl 34 

AFDELING 2 

 

AFSCHAFFING VAN DOUANERECHTEN, VERGOEDINGEN EN ANDERE HEFFINGEN 

 

 

ARTIKEL 27 

 

Definitie van douanerechten 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden onder "douanerechten" verstaan alle rechten en 

heffingen ter zake van of in verband met de invoer of uitvoer van goederen, met inbegrip van alle 

aanvullende belastingen of heffingen ter zake van of in verband met dergelijke invoer of uitvoer. 

Onder "douanerechten" worden niet verstaan: 

 

a) heffingen gelijkwaardig aan interne belastingen die overeenkomstig artikel 32 van deze 

overeenkomst worden opgelegd; 

 

b) rechten die overeenkomstig hoofdstuk 2 (Handelsmaatregelen) van titel IV van deze 

overeenkomst worden opgelegd; 

 

c) vergoedingen en andere heffingen die in overeenstemming met artikel 33 van deze 

overeenkomst worden opgelegd. 

 

 



 

EU/UA/nl 35 

ARTIKEL 28 

 

Indeling van goederen 

 

De indeling van goederen in het handelsverkeer tussen de partijen geschiedt overeenkomstig de 

respectieve tariefnomenclatuur van elk van beide partijen, in overeenstemming met het 

geharmoniseerde systeem, hierna "GS" genoemd, dat is ingesteld bij het Internationaal Verdrag 

betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van 

1983, en latere wijzigingen daarvan. 

 

 

ARTIKEL 29 

 

Afschaffing van invoerrechten 

 

1. Elk van beide partijen komt tot verlaging of afschaffing van de douanerechten op goederen 

van oorsprong uit de andere partij in overeenstemming met de lijsten die zijn opgenomen in 

bijlage I-A bij deze overeenkomst, hierna "lijsten" genoemd. 

 

Onverminderd de eerste alinea schaft Oekraïne voor oude kleren en dergelijke artikelen, bedoeld bij 

post 6309 00 00 van het douanewetboek van Oekraïne, de douanerechten bij invoer af in 

overeenstemming met de voorwaarden die zijn opgenomen in bijlage I-B bij deze overeenkomst. 

 

2. Voor elk goed is het basisdouanerecht waarop ingevolge lid 1 van dit artikel de 

achtereenvolgende verlagingen moeten worden toegepast, het recht dat in bijlage I bij deze 

overeenkomst is vermeld. 
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3. Indien een partij na de inwerkingtreding van deze overeenkomst op enig tijdstip het door haar 

toegepaste meestbegunstigingsrecht verlaagt, dan geldt dat recht als basisrecht indien en zolang het 

lager is dan het overeenkomstig haar lijst berekende douanerecht. 

 

4. Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst overleggen de partijen, indien een 

van hen daarom verzoekt, om te bezien of douanerechten ter zake van handel tussen hen versneld en 

in ruimere mate kunnen worden afgeschaft. Wanneer het Associatiecomité in handelsbezetting zoals 

bedoeld in artikel 465 van deze overeenkomst, hierna "Handelscomité" genoemd, bijeenkomt en 

besluit de douanerechten op een goed versneld te verlagen of af te schaffen, komt dat besluit in de 

plaats van de douanerechten of afbouwcategorieën die voor dat goed overeenkomstig hun lijsten 

zijn vastgesteld. 

 

 

ARTIKEL 30 

 

Status-quo 

 

Geen van de partijen mag bestaande douanerechten verhogen of nieuwe douanerechten vaststellen 

op een goed van oorsprong uit het grondgebied van de andere partij. Dit sluit niet uit dat elk van 

beide partijen: 

 

a) een douanerecht na een eenzijdige verlaging kan verhogen tot het in haar lijst vastgelegde 

niveau; of 

 

b) een douanerecht kan handhaven of verhogen als toegestaan door het Orgaan voor 

Geschillenbeslechting van de Wereldhandelsorganisatie, hierna "WTO" genoemd. 
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ARTIKEL 31 

 

Uitvoerrechten 

 

1. De partijen stellen geen douanerechten, belastingen of andere maatregelen van gelijke 

werking in en handhaven deze evenmin, ter zake van of in verband met de uitvoer van goederen 

naar elkaars grondgebied. 

 

2. Door Oekraïne toegepaste bestaande douanerechten of maatregelen van gelijke werking, zoals 

vermeld in bijlage I-C bij deze overeenkomst, worden gedurende een overgangsperiode uitgefaseerd 

in overeenstemming met de lijst in bijlage I-C. Ingeval van een actualisering van het 

douanewetboek van Oekraïne blijven aangegane verplichtingen in het kader van de lijst in 

bijlage I-C van kracht, op basis van overeenstemming van de beschrijving van de goederen. 

Oekraïne kan vrijwaringsmaatregelen instellen wat uitvoerrechten betreft, zoals aangegeven in 

bijlage I-D. Dergelijke vrijwaringsmaatregelen vervallen aan het einde van de voor het 

desbetreffende goed in bijlage I-D aangegeven periode. 

 

 

ARTIKEL 32 

 

Uitvoersubsidies en maatregelen van gelijke werking 
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1. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst zal geen der partijen uitvoersubsidies of 

andere maatregelen van gelijke werking ten aanzien van voor het grondgebied van de andere partij 

bestemde landbouwproducten handhaven, invoeren of opnieuw invoeren. 

 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "uitvoersubsidies" hetzelfde verstaan als in 

artikel 1, onder e, van de Overeenkomst inzake de landbouw, die is opgenomen in bijlage IA bij de 

WTO-overeenkomst, hierna "Landbouwovereenkomst" genoemd, met inbegrip van alle wijzigingen 

van dat artikel van die overeenkomst. 

 

 

 

ARTIKEL 33 

 

Vergoedingen en andere heffingen 

 

Elk van beide partijen draagt er in overeenstemming met artikel VIII van de GATT 1994 en de 

aantekeningen erop zorg voor dat alle vergoedingen en heffingen van welke aard ook - niet zijnde 

douanerechten of andere maatregelen als bedoeld in artikel 27 van deze overeenkomst - ter zake van 

of in verband met de invoer of de uitvoer van goederen worden beperkt tot, bij benadering, de 

kosten van de verleende diensten, en geen indirecte bescherming van interne goederen of een 

belasting op de invoer of de uitvoer voor fiscale doeleinden vormen. 
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AFDELING 3 

 

NIET-TARIFAIRE MAATREGELEN 

 

 

ARTIKEL 34 

 

Nationale behandeling 

 

Elk van beide partijen behandelt de goederen van de andere partij als nationale goederen, in 

overeenstemming met artikel III van de GATT 1994, met inbegrip van de aantekeningen erop. 

Hiertoe worden artikel III van de GATT 1994 en de aantekeningen erop in deze overeenkomst 

opgenomen en maken zij hier integraal deel van uit. 

 

 

ARTIKEL 35 

 

Invoer- en uitvoerbeperkingen 

 

Geen van beide partijen mag verboden, beperkingen of maatregelen van gelijke werking invoeren of 

handhaven ter zake van de invoer van een goed uit de andere partij of van de uitvoer of verkoop ten 

uitvoer van een goed dat voor het grondgebied van de andere partij is bestemd, tenzij in deze 

overeenkomst anders is bepaald of zulks in overeenstemming met artikel XI van de GATT 1994 en 

de aantekeningen erop is. Hiertoe worden artikel XI van de GATT 1994 en de aantekeningen erop 

in deze overeenkomst opgenomen en maken zij hier integraal deel van uit. 
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AFDELING 4 

 

SPECIFIEKE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT GOEDEREN 

 

 

ARTIKEL 36 

 

Algemene uitzonderingen 

 

Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt uitgelegd als beletsel voor de goedkeuring of 

handhaving door een partij van maatregelen overeenkomstig de artikelen XX en XXI van de 

GATT 1994 en de aantekeningen erop, die hierbij in deze overeenkomst worden opgenomen en 

daarvan integraal deel uitmaken. 
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AFDELING 5 

 

ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING EN COÖRDINATIE MET ANDERE LANDEN 

 

 

ARTIKEL 37 

 

Bijzondere bepalingen inzake administratieve samenwerking 

 

1. De partijen zijn het erover eens dat administratieve samenwerking van essentieel belang is 

voor de tenuitvoerlegging van en de controle op de preferentiële tariefbehandeling die op grond van 

dit hoofdstuk wordt verleend, en zij benadrukken dat zij gebonden zijn om onregelmatigheden en 

fraude te bestrijden op het gebied van douaneaangelegenheden betreffende de invoer, uitvoer of 

doorvoer van goederen en de plaatsing daarvan onder andere douaneregelingen of -procedures, met 

inbegrip van verbods-, beperkings- en controlemaatregelen. 

 

2. Wanneer een partij op basis van objectieve gedocumenteerde informatie tot de bevinding 

komt dat geen administratieve medewerking is verleend en/of dat zich onregelmatigheden of fraude 

binnen het kader van dit hoofdstuk vanuit de andere partij hebben voorgedaan, kan de betrokken 

partij de desbetreffende preferentiële behandeling ten aanzien van het betrokken product of de 

betrokken producten in overeenstemming met dit artikel tijdelijk schorsen. 

 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het niet verlenen van administratieve 

medewerking bij het onderzoek naar onregelmatigheden of fraude in douaneaangelegenheden onder 

meer verstaan: 

 

a) het herhaaldelijk niet nakomen van de verplichting om de oorsprongsstatus van het betrokken 

product of de betrokken producten te controleren; 
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b) het herhaaldelijk weigeren een controle achteraf van het bewijs van oorsprong uit te voeren 

en/of de resultaten daarvan mede te delen, of onredelijke vertraging daarbij; 

 

c) het herhaaldelijk weigeren van toestemming voor missies in het kader van de administratieve 

samenwerking ter controle van de echtheid van documenten of de juistheid van gegevens die 

van belang zijn voor het verlenen van de desbetreffende preferentiële behandeling, of 

onredelijke vertraging bij het verlenen van toestemming. 

 

Voor de toepassing van dit artikel kunnen onregelmatigheden of fraude onder meer worden 

vastgesteld wanneer de invoer van goederen snel stijgt, zonder dat daarvoor een bevredigende 

verklaring is, die invoer de gebruikelijke productie- en uitvoercapaciteit van de andere partij te 

boven gaat, en de stijging in verband kan worden gebracht met objectieve informatie betreffende 

onregelmatigheden of fraude. 

 

4. Voor een tijdelijke schorsing moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

 

a) de partij die op grond van objectieve informatie tot de bevinding is gekomen dat geen 

administratieve medewerking is verleend en/of dat zich onregelmatigheden of fraude vanuit 

de andere partij hebben voorgedaan, stelt het Handelscomité onverwijld in kennis van zijn 

bevindingen en van de objectieve informatie, en treedt op basis van alle relevante informatie 

en objectief vastgestelde bevindingen binnen het Handelscomité in overleg om een voor beide 

partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Gedurende de hierboven bedoelde overlegperiode 

wordt aan het betrokken product of aan de betrokken producten de preferentiële behandeling 

toegekend; 
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b) wanneer de partijen zoals hierboven beschreven binnen het onder a) bedoelde Handelscomité 

in overleg zijn getreden en niet binnen drie maanden na de eerste bijeenkomst van het 

Handelscomité tot overeenstemming over een aanvaardbare oplossing zijn gekomen, kan de 

betrokken partij de preferentiële behandeling voor het betrokken product of de betrokken 

producten tijdelijk schorsen. Het Handelscomité wordt van deze tijdelijke schorsing 

onverwijld in kennis gesteld; 

 

c) tijdelijke schorsingen op grond van dit artikel blijven beperkt tot wat nodig is om de 

financiële belangen van de betrokken partij te beschermen. Geen tijdelijke schorsing duurt 

langer dan zes maanden. Een tijdelijke schorsing kan echter worden hernieuwd. Tijdelijke 

schorsingen worden onmiddellijk na goedkeuring ervan ter kennis gebracht van het 

Handelscomité. Binnen het Handelscomité vindt hierover periodiek overleg plaats, met name 

met het oog op beëindiging van de schorsingen zodra de voorwaarden voor toepassing ervan 

niet meer aanwezig zijn. 

 

5. Tegelijk met de kennisgeving aan het Handelscomité overeenkomstig lid 4, onder a), van dit 

artikel publiceert de betrokken partij in haar bronnen voor officiële bekendmakingen een bericht 

aan de importeurs. In dit bericht wordt aangegeven dat zij voor het betrokken product op grond van 

objectieve informatie tot de bevinding is gekomen dat geen administratieve medewerking is 

verleend en/of dat er sprake is van onregelmatigheden of fraude. 

 

 



 

EU/UA/nl 44 

ARTIKEL 38 

 

Handelwijze bij administratieve fouten 

 

Indien de bevoegde autoriteiten bij het beheer van de preferentiële uitvoerregelingen een fout 

hebben gemaakt, met name bij de toepassing van de bepalingen van het protocol bij deze 

overeenkomst betreffende de definitie van het begrip "producten van oorsprong" en de methoden 

van administratieve samenwerking, en deze fout gevolgen heeft voor de invoerrechten, kan de partij 

die met deze gevolgen wordt geconfronteerd, het Handelscomité verzoeken na te gaan of passende 

maatregelen kunnen worden genomen om de situatie te herstellen. 

 

 

ARTIKEL 39 

 

Overeenkomsten met derde landen 

 

1. Deze overeenkomst belet niet de handhaving of oprichting dan wel invoering van douane-

unies, vrijhandelsgebieden of regelingen betreffende grensverkeer, tenzij hierdoor de in deze 

overeenkomst neergelegde handelsregelingen worden ondermijnd. 
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2. De partijen voeren in het Handelscomité overleg over overeenkomsten waarbij douane-unies 

of vrijhandelsgebieden worden opgericht dan wel regelingen betreffende grensverkeer worden 

ingevoerd, alsmede desgevraagd over andere belangrijke aangelegenheden met betrekking tot hun 

respectieve handelsbeleid jegens derde landen. Dergelijk overleg zal in het bijzonder plaatsvinden 

ingeval een derde land tot de Europese Unie toetreedt, opdat wordt gewaarborgd dat rekening wordt 

gehouden met de wederzijdse belangen van de EU-partij en Oekraïne zoals weergegeven in deze 

overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 2 

 

HANDELSMAATREGELEN 

 

 

AFDELING 1 

 

ALGEMENE VRIJWARINGSMAATREGELEN 

 

 

ARTIKEL 40 

 

Algemene bepalingen 

 

1. De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen ingevolge artikel XIX van de 

GATT 1994 en de Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen als opgenomen in bijlage 1A bij 

de WTO-overeenkomst, hierna "Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen" genoemd. De EU-

partij behoudt haar rechten en verplichtingen ingevolge artikel 5 van de Overeenkomst inzake de 

landbouw als opgenomen in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst, hierna 

"Landbouwovereenkomst" genoemd, behalve voor de handel in landbouwproducten die ingevolge 

deze overeenkomst voorwerp van een preferentiële behandeling zijn. 

 

2. De preferentiële oorsprongsregels van hoofdstuk 1 (Nationale behandeling en markttoegang 

voor goederen) van titel IV van deze overeenkomst zijn niet van toepassing op deze afdeling. 
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ARTIKEL 41 

 

Transparantie 

 

1. De partij die een vrijwaringsonderzoek opent, stelt de andere partij, indien deze laatste daarbij 

een aanmerkelijk economisch belang heeft, van die opening in kennis door haar een officiële 

kennisgeving te sturen. 

 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt een partij geacht aanmerkelijk economisch belang te 

hebben wanneer zij, uitgedrukt in absoluut volume of waarde, in de drie voorgaande jaren tot de vijf 

grootste leveranciers van het ingevoerde product behoorde. 

 

3. Onverminderd artikel 40 van deze overeenkomst en onverminderd artikel 3.2 van de 

Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen, geeft de partij die een vrijwaringsonderzoek opent 

en voornemens is vrijwaringsmaatregelen te treffen, op verzoek van de andere partij onmiddellijk 

ad hoc schriftelijk kennis van alle relevante informatie die tot de opening van het 

vrijwaringsonderzoek en de instelling van vrijwaringsmaatregelen heeft geleid, alsmede, voor zover 

relevant, van de voorlopige en de definitieve bevindingen van dat onderzoek, en biedt zij de andere 

partij de mogelijkheid tot het voeren van overleg.  
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ARTIKEL 42 

 

Toepassing van maatregelen 

 

1. Indien vrijwaringsmaatregelen worden ingesteld, streven de partijen ernaar deze op zodanige 

wijze in te stellen dat daardoor hun bilaterale handel zo min mogelijk wordt beïnvloed. 

 

2. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel en indien een partij van mening is dat aan de 

wettelijke vereisten voor de instelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen is voldaan, geeft de 

partij die voornemens is dergelijke maatregelen in te stellen, daarvan kennis aan de andere partij en 

biedt zij deze de mogelijkheid tot het voeren van bilateraal overleg. Indien binnen dertig dagen na 

de kennisgeving geen aanvaardbare oplossing is gevonden, kan de partij van invoer passende 

maatregelen nemen om het probleem op te lossen. 

 

 

ARTIKEL 43 

 

Ontwikkelingsland 

 

Voor zover Oekraïne voor de toepassing van artikel 9 van de Overeenkomst inzake 

vrijwaringsmaatregelen als ontwikkelingsland1 kan worden aangemerkt, kan de EU-partij, voor 

zover aan de voorwaarden van artikel 9 van die Overeenkomst wordt voldaan, geen 

vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van Oekraïne toepassen. 

 

 

                                                 
1 Voor de toepassing van dit artikel wordt bij de vaststelling of het om een ontwikkelingsland 

gaat, acht geslagen op de lijsten die worden opgesteld door internationale organisaties als de 

Wereldbank, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna 

"OESO" genoemd) of het Internationale Monetaire Fonds (hierna "IMF" genoemd), enz. 
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AFDELING 2 

 

VRIJWARINGSMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN PERSONENAUTO'S 

 

 

ARTIKEL 44 

 

Vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van personenauto's 

 

1. Oekraïne kan in overeenstemming met de bepalingen van deze afdeling op personenauto's van 

oorsprong uit1 de EU-partij van tariefpost 8703, hierna "het product" genoemd, zoals omschreven in 

artikel 45 van deze overeenkomst, een vrijwaringsmaatregel in de vorm van een hoger invoerrecht 

toepassen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 

a) het product wordt door de verlaging of afschaffing van een douanerecht ingevolge deze 

overeenkomst in Oekraïne ingevoerd in dermate toegenomen hoeveelheden, in absolute zin of 

in verhouding tot de interne productie, en onder zodanige omstandigheden, dat de interne 

bedrijfstak die een soortgelijk product vervaardigt, daardoor ernstige schade lijdt; 

 

                                                 
1 Volgens de definitie van oorsprong in protocol I bij deze overeenkomst betreffende de 

definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve 

samenwerking. 
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b) het totale invoervolume (in eenheden)1 voor het product in een bepaald jaar overstijgt het 

drempelvolume als vastgelegd in de lijst van Oekraïne in bijlage II bij deze overeenkomst; en 

 

c) het totale invoervolume (in eenheden) voor het product in Oekraïne2 gedurende de laatste 

12 maanden, welke periode niet eerder eindigt dan de voorlaatste maand voordat Oekraïne de 

EU-partij uitnodigt voor overleg overeenkomstig lid 5 van dit artikel, overstijgt het 

drempelvolume als vastgelegd in de lijst van Oekraïne in bijlage II van alle nieuwe 

registraties3 van personenauto's in Oekraïne in dezelfde periode. 

 

2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht is niet hoger dan het laagste van de volgende 

tarieven: het gebruikelijke meestbegunstigingstarief, het meestbegunstigingstarief dat van kracht is 

op de datum die direct aan de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst voorafgaat, of 

het tarief dat in de lijst van Oekraïne in bijlage II bij deze overeenkomst is vermeld. Het recht kan 

alleen worden toegepast voor het resterende deel van dat jaar, als omschreven in bijlage II. 

 

                                                 
1 Zoals blijkt uit de statistieken van Oekraïne inzake personenvoertuigen van oorsprong uit de 

EU-partij (in eenheden) van tariefpost 8703. Oekraïne zal deze statistieken staven door 

beschikbaarstelling van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en van 

factuurverklaringen, afgegeven volgens de procedure van titel V van protocol I betreffende de 

definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve 

samenwerking. 
2 Zoals blijkt uit de statistieken van Oekraïne inzake personenvoertuigen van oorsprong uit de 

EU-partij (in eenheden) van tariefpost 8703. Oekraïne zal deze statistieken staven door 

beschikbaarstelling van certificaten EUR.1 en van factuurverklaringen, afgegeven volgens de 

procedure van titel V van protocol I betreffende de definitie van het begrip "producten van 

oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking. 
3 Officiële statistieken betreffende de "eerste registratie" in Oekraïne van alle personenauto's 

door de staatsautomobielinspectie van Oekraïne. 
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3. Onverminderd lid 2 van dit artikel worden de rechten die Oekraïne ingevolge lid 1 toepast, 

vastgesteld overeenkomstig de lijst van Oekraïne in bijlage II bij deze overeenkomst. 

 

4. Elke levering van het betrokken product die onderweg was naar aanleiding van een contract 

dat vóór oplegging van het aanvullende recht ingevolge de leden 1 tot en met 3 van dit artikel was 

gesloten, is van een dergelijk aanvullend recht vrijgesteld. Dergelijke leveringen zullen echter 

worden meegeteld voor het invoervolume van het betrokken product gedurende het volgende jaar, 

met het oog op het voldoen aan de voorwaarden van lid 1 voor dat jaar. 

 

5. Oekraïne past vrijwaringsmaatregelen op een transparante wijze toe. Hiertoe geeft Oekraïne 

de EU-partij zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van zijn voornemen een dergelijke maatregel 

toe te passen, met verstrekking van alle relevante inlichtingen, met inbegrip van het invoervolume 

(in eenheden) voor het product, het totale invoervolume (in eenheden) van personenauto's ongeacht 

de herkomst en de nieuwe registraties van personenauto's in Oekraïne voor de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde periode. Oekraïne nodigt de EU-partij zo vroeg mogelijk vóór het nemen van een 

dergelijke maatregel uit voor overleg over deze inlichtingen. Er wordt binnen 30 dagen na de 

uitnodiging tot overleg geen maatregel vastgesteld. 

 

6. Oekraïne kan een vrijwaringsmaatregel enkel toepassen na een onderzoek door zijn bevoegde 

autoriteiten in overeenstemming met artikel 3 en artikel 4, lid 2, onder c), van de Overeenkomst 

inzake vrijwaringsmaatregelen, waartoe dat artikel 3 en dat artikel 4, lid 2, onder c), mutatis 

mutandis in deze overeenkomst worden opgenomen en daarvan deel uitmaken. Een dergelijk 

onderzoek moet aantonen dat het product door de verlaging of afschaffing van een douanerecht 

ingevolge deze overeenkomst in Oekraïne wordt ingevoerd in dermate toegenomen hoeveelheden, 

in absolute zin of in verhouding tot de interne productie, en onder zodanige omstandigheden, dat 

een interne bedrijfstak die een soortgelijk product vervaardigt, daardoor ernstige schade lijdt. 
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7. Oekraïne zal de EU-partij onverwijld schriftelijk kennis geven van de opening van een 

onderzoek als bedoeld in lid 6 van dit artikel. 

 

8. Bij het onderzoek voldoet Oekraïne aan de vereisten van artikel 4, lid 2, onder a) en b), van de 

Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen, waartoe dat artikel 4, lid 2, onder a) en b), mutatis 

mutandis in de onderhavige overeenkomst wordt opgenomen en daarvan deel uitmaakt. 

 

9. De relevante factoren voor de schadevaststelling van artikel 4, lid 2, onder a), van de 

Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen worden beoordeeld gedurende ten minste drie 

achtereenvolgende perioden van 12 maanden, d.w.z. minimaal drie jaar in totaal. 

 

10. Bij het onderzoek worden naast de toegenomen preferentiële invoer ingevolge deze 

overeenkomst ook andere factoren beoordeeld die tegelijkertijd schade aan de interne bedrijfstak 

kunnen berokkenen. Een toename van de invoer van een product van oorsprong uit de EU-partij 

wordt niet als gevolg van de verlaging of afschaffing van een douanerecht aangemerkt indien 

tegelijkertijd de invoer van hetzelfde product uit andere bronnen in vergelijkbare mate is 

toegenomen. 

 

11. Oekraïne stelt de EU-partij en alle andere belanghebbenden ruim voor het in lid 5 van dit 

artikel bedoelde overleg schriftelijk op de hoogte van de resultaten en gemotiveerde conclusies van 

het onderzoek, zodat de informatie die uit het onderzoek naar voren komt, kan worden beoordeeld 

en standpunten over de voorgestelde maatregelen tijdens het overleg kunnen worden uitgewisseld. 
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12. Oekraïne waarborgt dat de als bewijs ten aanzien van zulke maatregelen gebruikte statistieken 

inzake personenauto's betrouwbaar, adequaat en tijdig openbaar toegankelijk zijn. Het verstrekt 

onverwijld maandelijkse statistieken over het invoervolume (in eenheden) van het product, het 

totale volume (in eenheden) van de invoer van personenauto's ongeacht de herkomst en de nieuwe 

registraties voor personenauto's in Oekraïne. 

 

13. Onverminderd lid 1 van dit artikel zijn lid 1, onder a), en de leden 6 tot en met 11 van dit 

artikel gedurende de overgangsperiode niet van toepassing. 

 

14. Oekraïne past tijdens jaar één geen vrijwaringsmaatregel uit hoofde van deze afdeling toe. Na 

jaar vijftien past Oekraïne noch vrijwaringsmaatregelen uit hoofde van deze afdeling toe, noch 

handhaaft het dergelijke maatregelen of zet het onderzoeken in dit verband voort. 

 

15. De tenuitvoerlegging en werking van dit artikel kan voorwerp voor bespreking en herziening 

in het Handelscomité zijn. 

 

 



 

EU/UA/nl 54 

ARTIKEL 45 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze afdeling en bijlage II bij deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

1. "het product": alleen personenauto's van oorsprong uit de EU-partij van tariefpost 8703 

overeenkomstig de oorsprongsregels van protocol I bij deze overeenkomst betreffende de 

definitie van het begrip "producten van oorsprong" en methoden van administratieve 

samenwerking; 

 

2. "ernstige schade": heeft dezelfde betekenis als in artikel 4, lid 1, onder a), van de 

Overeenkomst inzake vrijwaringsmaatregelen. Hiertoe wordt artikel 4, lid 1, onder a), mutatis 

mutandis in deze overeenkomst opgenomen en maakt het daarvan deel uit; 

 

3. "soortgelijk product": een product dat identiek is, d.w.z. in alle opzichten vergelijkbaar met 

het betrokken product of, als dat ontbreekt, een ander product dat hoewel het niet in alle 

opzichten vergelijkbaar is, kenmerken heeft die sterk op die van het betrokken product lijken; 

 

4. "overgangsperiode": een periode van 10 jaar die aanvangt op de datum van inwerkingtreding 

van deze overeenkomst. De overgangsperiode wordt met drie jaar verlengd, indien Oekraïne 

vóór het eind van jaar tien bij het in artikel 465 van deze overeenkomst bedoelde 

Handelscomité een met redenen omkleed verzoek heeft ingediend en het Handelscomité dit 

heeft besproken; 

 



 

EU/UA/nl 55 

5. "jaar één": een periode van 12 maanden die aanvangt op de datum van inwerkingtreding van 

deze overeenkomst; 

 

6. "jaar twee": een periode van 12 maanden die aanvangt op de eerste verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

7. "jaar drie": een periode van 12 maanden die aanvangt op de tweede verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

8. "jaar vier": een periode van 12 maanden die aanvangt op de derde verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

9. "jaar vijf": een periode van 12 maanden die aanvangt op de vierde verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

10. "jaar zes": een periode van 12 maanden die aanvangt op de vijfde verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

11. "jaar zeven": een periode van 12 maanden die aanvangt op de zesde verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

12. "jaar acht": een periode van 12 maanden die aanvangt op de zevende verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

13. "jaar negen": een periode van 12 maanden die aanvangt op de achtste verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 
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14. "jaar tien": een periode van 12 maanden die aanvangt op de negende verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

15. "jaar elf": een periode van 12 maanden die aanvangt op de tiende verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

16. "jaar twaalf": een periode van 12 maanden die aanvangt op de elfde verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

17. "jaar dertien": een periode van 12 maanden die aanvangt op de twaalfde verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

18. "jaar veertien": een periode van 12 maanden die aanvangt op de dertiende verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst; 

 

19. "jaar vijftien": een periode van 12 maanden die aanvangt op de veertiende verjaardag van de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
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AFDELING 3 

NON-CUMULATIE 

 

ARTIKEL 45 bis 

 

Non-cumulatie 

 

Geen van beide partijen mag met betrekking tot hetzelfde product tegelijkertijd: 

 

a) een vrijwaringsmaatregel overeenkomstig afdeling 2 (Vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van 

personenauto's) van dit hoofdstuk en 

 

b) een maatregel als bedoeld in artikel XIX van de GATT 1994 en de Overeenkomst inzake 

vrijwaringsmaatregelen toepassen. 
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AFDELING 4 

 

ANTIDUMPINGRECHTEN EN COMPENSERENDE RECHTEN 

 

 

ARTIKEL 46 

 

Algemene bepalingen 

 

1. De partijen bevestigen hun rechten en verplichtingen ingevolge artikel VI van de GATT 1994, 

de in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst opgenomen Overeenkomst inzake de toepassing van 

artikel VI van de GATT 1994, hierna "Antidumpingovereenkomst" genoemd, en de in bijlage 1A 

bij de WTO-overeenkomst opgenomen Overeenkomst inzake subsidies en compenserende 

maatregelen, hierna "SCM-overeenkomst" genoemd. 

 

2. De preferentiële oorsprongsregels van hoofdstuk 1 (Nationale behandeling en markttoegang 

voor goederen) van titel IV van deze overeenkomst zijn niet van toepassing op deze afdeling. 
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ARTIKEL 47 

 

Transparantie 

 

1. De partijen komen overeen dat bij gebruikmaking van antidumping- en compenserende 

maatregelen de vereisten van de Antidumpingovereenkomst en de SCM-overeenkomst volledig 

moeten worden gerespecteerd, en dat die maatregelen op een eerlijk en transparant systeem moeten 

worden gebaseerd. 

 

2. Nadat de bevoegde autoriteiten van een partij een naar behoren gestaafd antidumpingverzoek 

in verband met invoer uit de andere partij hebben ontvangen, stelt die partij uiterlijk 15 dagen vóór 

opening van een onderzoek de andere partij schriftelijk ervan in kennis dat zij het verzoek heeft 

ontvangen. 

 

3. Onverminderd artikel 6, lid 6.5, van de Antidumpingovereenkomst en artikel 12, lid 12.4, van 

de SCM-overeenkomst, waarborgen de partijen dat onmiddellijk na de eventuele instelling van 

voorlopige maatregelen en vóór de definitieve vaststelling, de belangrijkste feiten en overwegingen 

die aan de beslissing tot toepassing van maatregelen ten grondslag liggen, volledig en duidelijk 

worden meegedeeld. De feiten en overwegingen worden schriftelijk meegedeeld, en er wordt 

belanghebbenden voldoende tijd gelaten om hun opmerkingen in te dienen. Na de mededeling van 

de definitieve bevindingen kunnen belanghebbenden gedurende ten minste 10 dagen hun 

opmerkingen indienen. 

 

4. Belanghebbenden krijgen, mits zulks het onderzoek niet onnodig vertraagt en in 

overeenstemming met de nationale wetgeving van een partij inzake onderzoeksprocedures, de 

gelegenheid te worden gehoord opdat zij gedurende antidumping- of antisubsidieonderzoeken hun 

standpunt kenbaar kunnen maken. 
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ARTIKEL 48 

 

Algemeen belang 

 

Antidumping- of compenserende maatregelen kunnen niet door een partij worden toegepast indien, 

op basis van de tijdens het onderzoek kenbaar gemaakte informatie duidelijk kan worden 

geconcludeerd dat de toepassing van dergelijke maatregelen niet in het algemeen belang is. Bij de 

vaststelling met betrekking tot het algemeen belang wordt uitgegaan van een waardering van alle 

verschillende belangen, in hun geheel beschouwd, met inbegrip van de belangen van de interne 

bedrijfstak, gebruikers, consumenten en importeurs, voor zover zij relevante informatie aan de 

onderzoeksautoriteiten hebben verstrekt. 

 

 

ARTIKEL 49 

 

Regel van het laagste recht 

 

Indien een partij besluit om een voorlopig of definitief antidumping- of compenserend recht in te 

stellen, overschrijdt het bedrag van dit recht niet de dumping- of subsidiemarge, en is het lager dan 

die marge wanneer door een lager recht de schade voor de interne bedrijfstak kan worden 

opgeheven. 
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ARTIKEL 50 

 

Toepassing van maatregelen en nieuwe onderzoeken 

 

1. Voorlopige antidumping- of compenserende maatregelen mogen door de partijen alleen 

worden ingesteld als daaraan voorafgaand is vastgesteld dat er sprake is van dumping of subsidies 

waardoor de binnenlandse bedrijfstak schade lijdt. 

 

2. Alvorens een definitief antidumping- of compenserend recht in te stellen, onderzoeken de 

partijen of er constructieve oplossingen mogelijk zijn, waarbij naar behoren rekening wordt 

gehouden met de bijzondere omstandigheden van elk geval. Onverminderd de relevante nationale 

wettelijke bepalingen van elk van beide partijen, geven de partijen de voorkeur aan 

prijsverbintenissen, voor zover zij van exporteurs een passend aanbod hebben ontvangen en een 

dergelijk aanbod niet onpraktisch wordt geacht. 

 

3. Na ontvangst van een met bewijsmateriaal gestaafd verzoek van een exporteur voor een nieuw 

onderzoek ten aanzien van bestaande antidumping- of compenserende maatregelen, onderzoekt de 

partij die de maatregel heeft ingesteld, dat verzoek zo spoedig mogelijk op objectieve wijze en stelt 

zij de exporteur onverwijld op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.  
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AFDELING 5 

OVERLEG 

 

ARTIKEL 50 bis 

 

Overleg 

 

1. Een partij biedt de andere partij, op verzoek daarvan, de gelegenheid tot het voeren van 

overleg over specifieke aangelegenheden die zich met betrekking tot de toepassing van de 

handelsmaatregelen kunnen voordoen. Deze aangelegenheden kunnen met name, doch niet 

uitsluitend, betrekking hebben op de gevolgde methodologie om dumpingmarges te berekenen, met 

inbegrip van verschillende correcties, op het gebruik van statistieken, de ontwikkeling van de 

invoer, de vaststelling van schade en de toepassing van de regel van het laagste recht. 

 

2. Overleg vindt zo spoedig mogelijk plaats, doch normaal gesproken binnen 21 dagen na het 

verzoek. 

 

3. Overleg in het kader van deze afdeling wordt gevoerd onverminderd en met volledige 

eerbiediging van de artikelen 41 en 47 van deze overeenkomst. 
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AFDELING 6 

 

INSTITUTIONELE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 51 

 

Dialoog betreffende handelsmaatregelen 

 

1. De partijen komen overeen een dialoog betreffende handelsmaatregelen op 

deskundigenniveau op te zetten, als forum voor samenwerking in aangelegenheden betreffende 

handelsmaatregelen. 

 

2. De dialoog betreffende handelsmaatregelen wordt gevoerd met het oogmerk: 

 

a) de kennis van een partij over en haar inzicht in de wet- en regelgeving inzake 

handelsmaatregelen, het handelsbeleid en de handelspraktijken van de andere partij te 

vergroten; 

 

b) na te gaan hoe het met de tenuitvoerlegging van het bepaalde in dit hoofdstuk staat; 

 

c) de samenwerking tussen de voor aangelegenheden betreffende handelsmaatregelen 

verantwoordelijke autoriteiten van de partijen te verbeteren; 

 

d) internationale ontwikkelingen op het gebied van handelsbescherming te bespreken; 

 

e) bij andere aangelegenheden betreffende handelsmaatregelen samen te werken. 
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3. De bijeenkomsten van de dialoog betreffende handelsmaatregelen worden ad hoc gehouden, 

op verzoek van een van beide partijen. De agenda van elke bijeenkomst wordt vooraf gezamenlijk 

overeengekomen. 

 

 

AFDELING 7 

 

GESCHILLENBESLECHTING 

 

 

ARTIKEL 52 

 

Geschillenbeslechting 

 

Titel IV, hoofdstuk 14 (Geschillenbeslechting) van deze Overeenkomst is niet van toepassing op de 

afdelingen 1, 4, 5, 6 en 7 van dit hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 3 

 

TECHNISCHE HANDELSBELEMMERINGEN 

 

 

ARTIKEL 53 

 

Werkingssfeer en definities 

 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het opstellen, het aannemen en de toepassing van 

technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordelingsprocedures zoals omschreven in de 

Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen, hierna "TBT-overeenkomst" genoemd, 

die in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst is opgenomen, welke de handel in goederen tussen de 

partijen kunnen beïnvloeden. 

 

2. Onverminderd lid 1 van dit artikel is dit hoofdstuk noch op sanitaire en fytosanitaire 

maatregelen zoals omschreven in bijlage A bij de Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire 

maatregelen, hierna "SPS-overeenkomst" genoemd, die in bijlage 1A bij de WTO-overeenkomst is 

opgenomen, noch op de aankoopspecificaties die door overheidsinstanties zijn opgesteld om in hun 

eigen productie- of verbruiksbehoeften te voorzien, van toepassing. 

 

3. Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden de definities van bijlage I bij de TBT-

overeenkomst. 
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ARTIKEL 54 

 

Bevestiging van de TBT-overeenkomst 

 

De partijen bevestigen hun bestaande wederzijdse rechten en verplichtingen ingevolge de TBT-

overeenkomst, die hierbij in deze overeenkomst is opgenomen en daarvan deel uitmaakt. 

 

 

ARTIKEL 55 

 

Technische samenwerking 

 

1. De partijen versterken hun samenwerking op het gebied van technische voorschriften, 

normen, metrologie, markttoezicht, accreditatie en conformiteitsbeoordelingsprocedures, teneinde 

het wederzijdse begrip van hun respectieve systemen te verbeteren en de toegang tot hun 

respectieve markten te vergemakkelijken. Hiertoe kunnen zij zowel op horizontaal als op 

sectorniveau dialogen over regelgeving tot stand brengen. 

 

2. Bij hun samenwerking streven de partijen ernaar om handelsbevorderende initiatieven in kaart 

te brengen, te ontwikkelen en te bevorderen die met name, doch niet uitsluitend, het volgende 

kunnen inhouden: 

 

a) versterking van de samenwerking op regelgevingsgebied door de uitwisseling van informatie, 

ervaringen en gegevens; wetenschappelijke en technische samenwerking, teneinde de 

kwaliteit van hun technische voorschriften, normen, beproeving, markttoezicht, certificering 

en accreditatie te verbeteren en beter gebruik te maken van de beschikbare middelen op 

regelgevingsgebied; 
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b) bevordering en aanmoediging van samenwerking tussen hun respectieve openbare of 

particuliere instellingen voor metrologie, normalisatie, beproeving, markttoezicht, 

certificering en accreditatie; 

 

c) bevordering van de ontwikkeling van de kwaliteitsinfrastructuur voor normalisatie, 

metrologie, accreditatie, conformiteitsbeoordeling en van het systeem voor markttoezicht in 

Oekraïne; 

 

d) bevordering van de deelname van Oekraïne aan het werk van verwante Europese organisaties; 

 

e) zoeken naar oplossingen voor handelsbelemmeringen die zich kunnen voordoen; 

 

f) afstemming van hun standpunten in internationale organisaties voor handel en regelgeving 

zoals de WTO en de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa, hierna 

"VN-ECE" genoemd. 
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ARTIKEL 56 

 

Aanpassing van technische voorschriften, normen en conformiteitsbeoordeling 

 

1. Oekraïne neemt de maatregelen die nodig zijn om geleidelijk te komen tot conformiteit met 

de technische voorschriften van de EU en de normalisatie, metrologie, accreditatie, 

conformiteitsbeoordelingsprocedures en het systeem voor markttoezicht van de EU, en verbindt 

zich tot naleving van de beginselen en de praktijken die in de desbetreffende EU-besluiten en EU-

verordeningen zijn neergelegd1. 

 

2. Met het oog op het bereiken van de in lid 1 bedoelde doelstellingen zal Oekraïne volgens het 

tijdschema in bijlage III bij deze overeenkomst:  

 

i) het relevante EU-acquis in zijn wetgeving opnemen;  

 

ii) de administratieve en institutionele hervormingen doorvoeren die noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van deze overeenkomst en de in artikel 57 van deze overeenkomst genoemde 

Overeenkomst inzake de conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten, 

hierna "OCBA" genoemd; en 

 

iii) het doeltreffende en transparante administratieve stelsel verschaffen dat voor de uitvoering 

van dit hoofdstuk vereist is. 

 

                                                 
1 Met name Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 

betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot 

intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad, en Verordening (EG) nr. 765/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake 

accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 339/93. 
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3. Het tijdschema in bijlage III bij deze overeenkomst wordt door de partijen overeengekomen 

en gehandhaafd. 

 

4. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst verstrekt Oekraïne de EU-partij jaarlijks 

verslagen over de maatregelen die het in overeenstemming met dit artikel heeft genomen. Indien in 

het tijdschema in bijlage III bij deze overeenkomst vermelde handelingen niet binnen het 

toepasselijke tijdschema zijn uitgevoerd, geeft Oekraïne een nieuw tijdschema voor de voltooiing 

van die handelingen aan. 

 

5. Oekraïne onthoudt zich van wijziging van zijn in bijlage III bij deze overeenkomst vermelde 

horizontale en sectorspecifieke wetgeving, tenzij wijziging plaatsvindt om die wetgeving geleidelijk 

aan het dienovereenkomstige EU-acquis aan te passen en die aanpassing te handhaven. 

 

6. Oekraïne stelt de EU-partij van elke wijziging van zijn nationale wetgeving in kennis. 

 

7. Oekraïne waarborgt dat zijn desbetreffende nationale organen ten volle deelnemen aan de 

Europese en internationale organisaties voor normalisatie, wettelijke en fundamentele metrologie en 

conformiteitsbeoordeling met inbegrip van accreditatie, in overeenstemming met de 

werkzaamheden ervan en de mogelijke deelnamestatus. 

 

8. Oekraïne neemt geleidelijk het geheel aan Europese normen (EN), met inbegrip van de 

geharmoniseerde Europese normen, waarvan het vrijwillige gebruik wordt geacht in 

overeenstemming met de in bijlage III bij deze overeenkomst vermelde wetgeving te zijn, over als 

nationale normen. Gelijktijdig met deze transponering trekt Oekraïne daarmee strijdige nationale 

normen in, met inbegrip van zijn toepassing van vóór 1992 ontwikkelde interstatelijke normen 

(GOST/ГОСТ). Daarnaast vervult Oekraïne geleidelijk de andere voorwaarden voor lidmaatschap, 

in overeenstemming met de vereisten die op volwaardige leden van de Europese 

normalisatieorganisaties van toepassing zijn. 
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ARTIKEL 57 

 

Overeenkomst inzake de conformiteitsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten 

 

1. De partijen komen overeen aan deze overeenkomst een OCBA te hechten in de vorm van een 

protocol, inzake een of meer van de in bijlage III bij deze overeenkomst vermelde sectoren, zodra 

zij zijn overeengekomen dat de desbetreffende sectorspecifieke en horizontale wetgeving, 

instellingen en normen van Oekraïne volledig aan die van de EU zijn aangepast. 

 

2. De OCBA zal bepalen dat de handel tussen de partijen in goederen in de door haar bestreken 

sectoren plaatsvindt onder dezelfde voorwaarden als die welke op de handel in dergelijke goederen 

tussen de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijn. 

 

3. Na een controle door de EU-partij en overeenstemming over de mate van aanpassing van de 

desbetreffende technische wetgeving, normen en infrastructuur van Oekraïne, wordt de OCBA als 

protocol aan deze overeenkomst gehecht in onderlinge overeenstemming tussen de partijen 

overeenkomstig de procedure voor wijziging van deze overeenkomst en met betrekking tot die 

sectoren van de lijst in bijlage III bij deze overeenkomst waarvan toereikende aanpassing wordt 

aangenomen. Het is de bedoeling dat de OCBA in overeenstemming met voornoemde procedure 

uiteindelijk tot alle in bijlage III vermelde sectoren wordt uitgebreid. 

 

4. Zodra de sectoren van de lijst onder de werking van de OCBA zijn gebracht, overwegen de 

partijen, in onderlinge overeenstemming en overeenkomstig de procedure voor wijziging van deze 

overeenkomst, de reikwijdte ervan uit te breiden tot andere industriële sectoren. 

 

5. Totdat een product onder de OCBA valt, is hierop de desbetreffende bestaande wetgeving van 

de partijen van toepassing, waarbij acht wordt geslagen op de TBT-overeenkomst. 
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ARTIKEL 58 

 

Merktekens en etikettering 

 

1. Onverminderd de artikelen 56 en 57 van deze overeenkomst bevestigen de partijen met 

betrekking tot de technische voorschriften voor de etikettering of voorschriften ten aanzien van 

merktekens, opnieuw de beginselen van artikel 2, lid 2.2, van de TBT-overeenkomst dat die 

voorschriften niet moeten worden opgesteld, vastgesteld of toegepast met het oogmerk of gevolg 

dat er onnodige belemmeringen voor de internationale handel ontstaan. Hiertoe mogen dergelijke 

voorschriften voor de etikettering of de merktekens de handel niet meer beperken dan voor het 

bereiken van een legitieme doelstelling noodzakelijk is, waarbij acht moet worden geslagen op de 

risico's die zouden ontstaan wanneer niet aan die voorschriften wordt voldaan. 

 

2. Met betrekking tot verplichte etikettering of merktekens komen de partijen met name overeen 

dat: 

 

a) zij ernaar streven hun voorschriften voor merktekens of etikettering tot een minimum te 

beperken, tenzij het om de overname van het EU-acquis op dit gebied, om merktekens en 

etikettering voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid of het milieu, of om andere 

redelijke doelstellingen van overheidsbeleid gaat; 

 

b) een partij de vorm van de etiketten of de merktekens mag specificeren, maar geen 

goedkeuring, registratie of certificering van etiketten mag verlangen; en 

 

c) dat partijen gerechtigd blijven te verlangen dat de informatie op etiketten of merktekens in 

een bepaalde taal wordt gesteld. 
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HOOFDSTUK 4 

 

SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN 

 

 

ARTIKEL 59 

 

Doel 

 

1. Het doel van dit hoofdstuk is het bevorderen van de handel in handelsartikelen waarop tussen 

de partijen sanitaire en fytosanitaire maatregelen van toepassing zijn, en tegelijkertijd het leven of 

de gezondheid van mens, dier of plant te beschermen door: 

 

a) volledige transparantie na te streven inzake de sanitaire en fytosanitaire maatregelen die op de 

handel van toepassing zijn; 

 

b) de wettelijke bepalingen van Oekraïne aan te passen aan dat van de EU; 

 

c) de dier- of plantgezondheidsstatus van de partijen te erkennen en het regionalisatiebeginsel 

toe te passen; 

 

d) een mechanisme voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van door een partij toegepaste 

sanitaire of fytosanitaire maatregelen in te voeren; 

 

e) verdere uitvoering aan de beginselen van de SPS-overeenkomst te geven; 
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f) mechanismen en procedures voor handelsbevordering in te voeren; en 

 

g) de communicatie en samenwerking tussen de partijen inzake sanitaire en fytosanitaire 

maatregelen te verbeteren. 

 

2. Dit hoofdstuk heeft ook tot doel tussen de partijen een consensus over de normen voor 

dierenwelzijn te bereiken. 

 

 

ARTIKEL 60 

 

Multilaterale verplichtingen 

 

De partijen bevestigen opnieuw hun rechten en verplichtingen ingevolge de SPS-overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 61 

 

Toepassingsgebied 

 

Dit hoofdstuk is van toepassing op alle sanitaire en fytosanitaire maatregelen van een partij die de 

handel tussen de partijen al dan niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden, met inbegrip van de in 

bijlage IV bij deze overeenkomst vermelde maatregelen. 
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ARTIKEL 62 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 

1. "sanitaire en fytosanitaire maatregelen": maatregelen als omschreven in punt 1 van bijlage A 

bij de SPS-overeenkomst, die binnen het toepassingsgebied van dit hoofdstuk vallen; 

 

2. "dieren": op het land en in het water levende dieren zoals omschreven in de Terrestrial 

Animal Health Code (Gezondheidscode voor landdieren) respectievelijk the Aquatic Animal 

Health Code (Gezondheidscode voor waterdieren) van de Wereldorganisatie voor 

diergezondheid , hierna "OIE" genoemd; 

 

3. "dierlijke producten": producten van dierlijke oorsprong, met inbegrip van producten van 

waterdieren, zoals omschreven in de Gezondheidscode voor landdieren en de 

Gezondheidscode voor waterdieren van het OIE; 

 

4. "niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten": dierlijke producten als 

vermeld in bijlage IV-A, deel 2 (II) bij deze overeenkomst; 

 

5. "planten": levende planten en gespecificeerde levende delen daarvan, met inbegrip van zaden; 

 

 a) fruit, in botanische zin, ander dan diepgevroren; 

 

 b) groente, andere dan diepgevroren; 

 

 c) bollen, knollen en wortelstokken;  
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 d) snijbloemen; 

 

 e) takken met loof; 

 

 f) gekapte bomen met loof; 

 

 g) plantenweefselculturen; 

 

 h) bladeren, loof; 

 

 i) levende pollen, en 

 

 j) enten, stekken, knoppen; 

 

6. "plantaardige producten": producten van plantaardige oorsprong die niet zijn verwerkt of die 

een eenvoudige behandeling hebben ondergaan, voor zover het geen planten betreft die in 

bijlage IV-A, deel 3, bij deze overeenkomst zijn vermeld; 

 

7. "zaden": zaden in botanische zin, bestemd voor opplant; 

 

8. "plagen (schadelijke organismen)": alle soorten, stammen of biotypes van planten, dieren of 

ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten; 

 

9. "beschermde gebieden" in het geval van de EU-partij: gebieden in de zin van artikel 2, lid 1, 

onder h), van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende 

maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten 

en voor plantaardige producten schadelijke organismen, of regeling ter opvolging daarvan, 

hierna "Richtlijn 2000/29/EG" genoemd; 
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10. "dierziekte": een klinisch of pathologisch besmettingsverschijnsel bij dieren; 

 

11. "ziekte bij aquacultuur": klinische of niet-klinische besmetting met een of meer 

ziekteverwekkers van de ziekten die waterdieren treffen en die in de Gezondheidscode voor 

waterdieren van het OIE worden genoemd; 

 

12. "besmetting bij dieren": de situatie waarbij dieren drager zijn van een besmettelijk agens, 

ongeacht of zij klinische of pathologische besmettingsverschijnselen vertonen; 

 

13. "normen op het gebied van dierenwelzijn": normen voor de bescherming van dieren zoals 

deze door de partijen zijn opgesteld en worden toegepast en in voorkomend geval 

overeenstemmen met de normen van het OIE en die binnen de werkingssfeer van deze 

overeenkomst vallen; 

 

14. "adequaat niveau van sanitaire en fytosanitaire bescherming": het adequate niveau van 

sanitaire en fytosanitaire bescherming zoals omschreven in punt 5 van bijlage A bij de SPS-

overeenkomst; 

 

15. "regio": voor wat diergezondheid betreft, gebieden of regio's als omschreven in de 

Gezondheidscode voor landdieren van het OIE, en voor aquacultuur als omschreven in de 

Gezondheidscode voor waterdieren van het OIE, waarbij ervan wordt uitgegaan dat waar het 

het grondgebied van de EU-partij betreft, rekening wordt gehouden met de specificiteit ervan 

en de EU-partij als entiteit wordt erkend; 

 

16. "plagenvrij gebied": gebied waarin een specifieke plaag blijkens wetenschappelijk bewijs niet 

voorkomt en waarin, voor zover passend, deze hoedanigheid officieel in stand wordt 

gehouden; 
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17. "regionalisatie": het begrip regionalisatie als omschreven in artikel 6 van de SPS-

overeenkomst; 

 

18. "zending": een hoeveelheid dierlijke producten van hetzelfde type, waarvoor één certificaat of 

document is afgegeven, die met hetzelfde transportmiddel wordt vervoerd, die is verzonden 

door één afzender en die van oorsprong is uit hetzelfde land van uitvoer of deel daarvan. Een 

zending kan uit een of meer partijen bestaan; 

 

19. "zending van planten of plantaardige producten": een hoeveelheid planten, plantaardige 

producten en/of andere artikelen die van het ene land naar het andere worden verplaatst, en 

waarvoor, indien nodig, één fytosanitair certificaat is afgegeven (een zending kan uit een of 

meer handelsartikelen of partijen bestaan); 

 

20. "partij": een aantal eenheden van een handelsartikel, dat herkenbaar is door de homogeniteit 

van de samenstelling en oorsprong ervan, en dat deel uitmaakt van een zending; 

 

21. "gelijkwaardigheid in het kader van het handelsverkeer", hierna "gelijkwaardigheid" 

genoemd: de situatie waarin de partij van invoer de sanitaire en fytosanitaire maatregelen van 

de partij van uitvoer als gelijkwaardig aanvaardt, ongeacht of zij verschillen van de eigen 

maatregelen van de partij van invoer, indien de partij van uitvoer jegens de partij van invoer 

op objectieve wijze aantoont dat haar maatregelen het adequate sanitaire of fytosanitaire 

beschermingsniveau van de partij van invoer bereiken; 

 

22. "sector": de productie- en handelsstructuur voor een product of productcategorie in een van de 

partijen; 

 

23. "subsector": een welomschreven en gecontroleerd deel van een sector; 
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24. "handelsartikelen": dieren en planten, of categorieën daarvan, of specifieke producten en 

andere materialen die worden verplaatst voor handels- of andere doeleinden, met inbegrip van 

die bedoeld in de leden 2 tot en met 7 van dit artikel; 

 

25. "specifieke invoervergunning": een door de bevoegde autoriteiten van de partij van invoer aan 

een individuele importeur van tevoren verstrekte officiële vergunning voor de invoer van één 

enkele zending of verschillende zendingen van een handelsartikel uit de partij van uitvoer, dat 

binnen de werkingssfeer van deze overeenkomst valt; 

 

26. "werkdagen": weekdagen behalve zondag, zaterdag en feestdagen in een van de partijen; 

 

27. "inspectie": het onderzoeken van elk aspect van diervoeders, levensmiddelen, diergezondheid 

en dierenwelzijn, teneinde na te gaan of deze aspecten voldoen aan de voorschriften van de 

wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid 

en dierenwelzijn; 

 

28. "fytosanitaire controle": officieel onderzoek met het blote oog van planten, plantaardige 

producten of andere materialen waarvoor voorschriften bestaan, om te bepalen of er sprake is 

van ziekten en/of te bepalen of er al dan niet aan de fytosanitaire voorschriften is voldaan; 

 

29. "verificatie": toetsen, via onderzoek en inaanmerkingneming van objectief bewijsmateriaal, of 

aan specifieke vereisten is voldaan. 
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ARTIKEL 63 

 

Bevoegde autoriteiten 

 

De partijen brengen elkaar op de hoogte van de structuur, organisatie en verdeling van 

bevoegdheden van hun bevoegde autoriteiten tijdens de eerste bijeenkomst van het in artikel 74 van 

deze overeenkomst bedoelde subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, hierna "SPS-

subcomité" genoemd. De partijen stellen elkaar op de hoogte van elke verandering aangaande die 

bevoegde autoriteiten, met inbegrip van contactpunten.  

 

 

ARTIKEL 64 

 

Aanpassing van regelgeving 

 

1. Oekraïne past zijn sanitaire en fytosanitaire wetgeving alsmede die op het gebied van 

dierenwelzijn aan aan die van de EU zoals vastgelegd in bijlage V bij deze overeenkomst. 

 

2. De partijen werken samen inzake aanpassing van wetgeving en capaciteitsopbouw. 

 

3. Het SPS-subcomité bewaakt op regelmatige basis de uitvoering van het aanpassingsproces 

zoals vastgelegd in bijlage V bij deze overeenkomst, om de nodige aanbevelingen inzake 

aanpassingsmaatregelen te kunnen geven. 
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4. Uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst legt Oekraïne aan het 

SPS-subcomité een omvangrijke strategie voor de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk voor, 

onderverdeeld naar prioriteitsgebieden voor maatregelen als omschreven in bijlage IV-A, 

bijlage IV-B en bijlage IV-C bij deze overeenkomst, waarbij de handel in een specifiek 

handelsartikel of een specifieke groep handelsartikelen wordt bevorderd. De strategie dient als 

referentiedocument voor de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk en zal worden toegevoegd aan 

bijlage V bij deze overeenkomst1. 

 

 

ARTIKEL 65 

 

Erkenning van de diergezondheidsstatus en de status inzake plagen 

alsmede van regionale omstandigheden in het kader van het handelsverkeer 

 

A. Erkenning van de status inzake dierziekten, besmetting bij dieren of plagen 

 

1. Wat dierziekten en besmettingen bij dieren (met inbegrip van zoönose) betreft, gelden 

onderstaande bepalingen: 

 

a) de partij van invoer erkent, in het kader van het handelsverkeer, de diergezondheidsstatus van 

de partij van uitvoer of haar regio's, zoals deze door de partij van uitvoer overeenkomstig 

bijlage VII, deel A, bij deze overeenkomst zijn vastgesteld, voor de in bijlage VI-A bij deze 

overeenkomst vermelde dierziekten; 

 

                                                 
1 Wat genetisch gemodificeerde organismen (hierna "GMO's" genoemd) betreft, omvat de 

omvangrijke strategie ook tijdschema's voor aanpassing van de wetgeving van Oekraïne aan 

die van de EU, zoals vermeld in bijlage XXIX bij hoofdstuk 6 van Titel V (Economische en 

sectorale samenwerking). 
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b) wanneer een partij meent dat zij voor haar grondgebied of een regio een bijzondere status 

heeft voor een bepaalde dierziekte die niet in bijlage VI-A bij deze overeenkomst is 

opgenomen, kan zij om erkenning van deze status verzoeken overeenkomstig de in 

bijlage VII, deel C, bij deze overeenkomst vastgelegde criteria. De partij van invoer kan bij de 

invoer van levende dieren en dierlijke producten garanties eisen die in overeenstemming zijn 

met de overeengekomen status van de partijen; 

 

c) de status van de grondgebieden of de regio's, of de status in een sector of een subsector van de 

partijen met betrekking tot de prevalentie of incidentie van een niet in bijlage VI-A bij deze 

overeenkomst opgenomen dierziekte of, in voorkomend geval, van besmettingen bij dieren 

en/of het daaraan verbonden risico, zoals gedefinieerd door het OIE, wordt door de partijen 

erkend als de basis voor hun onderlinge handel. De partij van invoer kan bij de invoer van 

levende dieren en dierlijke producten garanties eisen die in overeenstemming zijn met de 

overeenkomstig de aanbevelingen van het OIE vastgestelde status, indien van toepassing; 

 

d) onverminderd de artikelen 67, 69 en 73 van deze overeenkomst, en tenzij de partij van invoer 

uitdrukkelijk bezwaar maakt en om ondersteunende of bijkomende gegevens of overleg en/of 

verificatie verzoekt, neemt elk van beide partijen onverwijld de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke maatregelen om handel mogelijk te maken op basis van de punten a), b) 

en c) van dit lid. 

 

2. Wat plagen betreft, gelden onderstaande bepalingen: 

 

a) de partijen erkennen in het kader van het handelsverkeer hun status inzake plagen met 

betrekking tot de in bijlage VI-B bij deze overeenkomst vermelde plagen. 
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b) onverminderd de artikelen 67, 69 en 73 van deze overeenkomst, en tenzij de partij van invoer 

uitdrukkelijk bezwaar maakt en om ondersteunende of bijkomende gegevens of overleg en/of 

verificatie verzoekt, neemt elk van beide partijen onverwijld de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke maatregelen om de handel mogelijk te maken op basis van punt a) van dit 

lid. 

 

B. Erkenning van regionalisatie/zonering, plagenvrije gebieden, hierna "PVG's" genoemd, en 

beschermde gebieden, hierna "BG's" genoemd 

 

3. De partijen erkennen de begrippen regionalisatie en PVG's zoals omschreven in het 

desbetreffende Verdrag van de Voedsel- en landbouworganisatie/Internationaal Verdrag voor de 

bescherming van planten van 1997 en de internationale normen voor fytosanitaire maatregelen, 

hierna "ISPM's" genoemd, van de Voedsel- en landbouworganisatie, en het begrip beschermde 

gebieden overeenkomstig Richtlijn 2000/29/EG, en komen overeen dat deze begrippen op de handel 

tussen hen van toepassing zijn. 

 

4. De partijen komen overeen dat regionalisatiebesluiten voor de in bijlage VI-A bij deze 

overeenkomst vermelde dier- en visziekten en voor de in bijlage VI-B bij deze overeenkomst 

vermelde plagen moeten worden genomen in overeenstemming met de bepalingen van bijlage VII, 

delen A en B, bij deze overeenkomst. 
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5. a) Wat dierziekten betreft, deelt de partij van uitvoer die erkenning van haar 

regionalisatiebesluit door de partij van invoer wenst, in overeenstemming met artikel 67 

van deze overeenkomst de door haar ingestelde maatregelen mee met een omstandige 

toelichting op en ondersteunende gegevens voor haar bepalingen en besluiten. 

Onverminderd artikel 68 en tenzij de partij van invoer uitdrukkelijk bezwaar maakt en 

om bijkomende gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt binnen 15 werkdagen na 

ontvangst van de kennisgeving, wordt het aldus meegedeelde regionalisatiebesluit 

geacht te zijn aanvaard; 

 

b) het onder a) van dit lid bedoelde overleg vindt plaats in overeenstemming met 

artikel 68, lid 3, van deze overeenkomst. De partij van invoer beoordeelt de bijkomende 

gegevens binnen 15 werkdagen na ontvangst ervan. De onder a) bedoelde verificatie 

geschiedt in overeenstemming met artikel 71 van deze overeenkomst, binnen 

25 werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe. 

 

6. a) Wat plagen betreft, draagt elk van beide partijen er zorg voor dat bij de handel in 

planten, plantaardige producten en andere materialen in voorkomend geval rekening 

wordt gehouden met de door de andere partij erkende status inzake plagen in een gebied 

dat door de andere partij is erkend als beschermd gebied of PVG. Een partij die 

erkenning van haar PVG door de andere partij wenst, deelt de door haar ingestelde 

maatregelen mee, desgevraagd met een omstandige toelichting op en ondersteunende 

gegevens voor de vaststelling en handhaving, waarbij indien de partijen dat passend 

achten, de relevante ISPM's worden aangehouden. Onverminderd artikel 73 van deze 

overeenkomst en tenzij een partij uitdrukkelijk bezwaar maakt en om bijkomende 

gegevens of overleg en/of verificatie verzoekt binnen drie maanden na de kennisgeving, 

wordt het aldus meegedeelde regionalisatiebesluit ter zake van het PVG geacht te zijn 

aanvaard; 
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b) het onder a) bedoelde overleg vindt plaats in overeenstemming met artikel 68, lid 3, van 

deze overeenkomst. De partij van invoer beoordeelt de bijkomende gegevens binnen 

drie maanden na ontvangst ervan. De onder a) bedoelde verificatie geschiedt in 

overeenstemming met artikel 71 van deze overeenkomst binnen 12 maanden na 

ontvangst van het verzoek daartoe, rekening houdende met de biologische kenmerken 

van de plaag en het gewas in kwestie. 

 

7. Na voltooiing van de procedures van de leden 4 tot en met 6 van dit artikel, en onverminderd 

artikel 73 van deze overeenkomst, neemt elke partij onverwijld de nodige wettelijke en 

bestuursrechtelijke maatregelen om de handel mogelijk te maken op basis van de in die leden 

vervatte bepalingen. 

 

C. Compartimentering 

 

De partijen verbinden zich tot het voeren van verdere besprekingen met het oog op de 

implementatie van het in bijlage XIV bij deze overeenkomst bedoelde compartimenteringsbeginsel. 

 

 

ARTIKEL 66 

 

Bepaling van de gelijkwaardigheid 

 

1. Erkenning van gelijkwaardigheid kan geschieden ten aanzien van:  

 

a) afzonderlijke maatregelen; of 

 

b) een groep maatregelen; of 
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c) een op een sector, subsector, handelsartikel of groep handelsartikelen toepasselijk systeem. 

 

2. Bij de bepaling van de gelijkwaardigheid wordt door de partijen de procedure van lid 3 van 

dit artikel gevolgd. Deze procedure omvat dat door de partij van uitvoer objectief bewijs van 

gelijkwaardigheid wordt aangedragen en dat dit bewijs door de partij van invoer objectief wordt 

beoordeeld. Dit kan een inspectie of verificatie omvatten. 

 

3. Indien de partij van uitvoer een verzoek indient met betrekking tot een erkenning van 

gelijkwaardigheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel, leiden de partijen zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek door de partij van invoer de 

overlegprocedure in die de in bijlage IX bij deze overeenkomst genoemde stappen omvat. Indien de 

partij van uitvoer evenwel meerdere verzoeken indient, komen de partijen, op verzoek van de partij 

van invoer, in het in artikel 74 bedoelde SPS-subcomité een tijdschema overeen waarbinnen zij de 

in dit lid bedoelde procedure inleiden en uitvoeren.  

 

4. Wanneer aanpassing van de wetgeving heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de in 

artikel 64, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde bewaking, wordt dit beschouwd als een verzoek 

van Oekraïne om de procedure voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van de desbetreffende 

maatregelen overeenkomstig lid 3 van dit artikel in te leiden. 

 

5. Tenzij anders overeengekomen, rondt de partij van invoer haar bepaling van de 

gelijkwaardigheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel, af binnen 360 dagen na ontvangst van het 

verzoek -met inbegrip van een dossier met het bewijs van gelijkwaardigheid- van de partij van 

uitvoer, behalve voor seizoensgewassen waarvoor het gerechtvaardigd is de evaluatie uit te stellen 

teneinde de fytosanitaire maatregelen over een voldoende lange groeiperiode te kunnen verifiëren. 
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6. De partij van invoer stelt de gelijkwaardigheid wat betreft planten, plantaardige producten en 

andere materialen vast in overeenstemming met de ISPM's, indien van toepassing. 

 

7. De partij van invoer kan de erkenning van de gelijkwaardigheid intrekken of opschorten bij 

elke wijziging van een maatregel door een der partijen die van invloed is op de gelijkwaardigheid, 

op voorwaarde dat de volgende procedures worden gevolgd: 

 

a) in overeenstemming met artikel 67, lid 2, van deze overeenkomst stelt de partij van uitvoer de 

partij van invoer in kennis van elk voorstel tot wijziging van door haar ingestelde maatregelen 

waarvan de gelijkwaardigheid werd erkend, en van de waarschijnlijke gevolgen van de 

voorgestelde maatregelen voor deze gelijkwaardigheid. Binnen 30 werkdagen na de ontvangst 

van deze gegevens stelt de partij van invoer de partij van uitvoer ervan in kennis of de 

erkenning van de gelijkwaardigheid op basis van de voorgestelde maatregelen al dan niet 

gehandhaafd blijft; 

 

b) in overeenstemming met artikel 67, lid 2, van deze overeenkomst stelt de partij van invoer de 

partij van uitvoer in kennis van elk voorstel tot wijziging van door haar ingestelde 

maatregelen op basis waarvan de gelijkwaardigheid werd erkend, en van de waarschijnlijke 

gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor deze gelijkwaardigheid. Indien de partij van 

invoer de erkenning van de gelijkwaardigheid niet handhaaft, kunnen de partijen de 

voorwaarden overeenkomen waaronder de in lid 3 van dit artikel bedoelde procedure opnieuw 

kan worden ingeleid op basis van de voorgestelde maatregelen. 
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8. Het besluit over de erkenning van de gelijkwaardigheid dan wel de opschorting of intrekking 

ervan kan uitsluitend worden genomen door de partij van invoer, in overeenstemming met haar 

wettelijke en bestuursrechtelijke regelgeving. De partij van invoer verstrekt de partij van uitvoer 

schriftelijk een omstandige toelichting bij en de ondersteunende gegevens voor de bepalingen en 

besluiten op grond van dit artikel. Indien de erkenning van de gelijkwaardigheid wordt geweigerd, 

dan wel wordt opgeschort of ingetrokken, stelt de partij van invoer de partij van uitvoer in kennis 

van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de in lid 3 bedoelde procedure opnieuw te 

kunnen inleiden. 

 

9. Onverminderd artikel 73 van deze overeenkomst kan de partij van invoer de erkenning van de 

gelijkwaardigheid niet intrekken of opschorten vóór de inwerkingtreding van de nieuwe 

maatregelen die door een der partijen zijn voorgesteld. 

 

10. Indien de gelijkwaardigheid op basis van de in bijlage IX bij deze overeenkomst uiteengezette 

overlegprocedure formeel wordt erkend door de partij van invoer, zal het SPS-subcomité in 

overeenstemming met de procedure van artikel 74, lid 2, van deze overeenkomst een verklaring 

afgeven inzake de erkenning van de gelijkwaardigheid in de handel tussen de partijen. Het besluit 

voorziet tevens in de vermindering van fysieke controles aan de grenzen, vereenvoudigde 

certificaten en in voorkomend geval in procedures voor de voorlopige opneming van inrichtingen 

op die lijsten. 

De status van gelijkwaardigheid wordt vermeld in bijlage IX bij deze overeenkomst. 

 

11. Wanneer wetgevingen aan elkaar worden aangepast, geschiedt de vaststelling van 

gelijkwaardigheid op die basis. 
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ARTIKEL 67 

 

Transparantie en uitwisseling van informatie 

 

1. Onverminderd artikel 68 van deze overeenkomst werken de partijen samen ter versterking van 

het wederzijdse begrip van hun officiële controlestructuur en -mechanismen voor de uitvoering van 

SPS-maatregelen en hun respectieve prestaties op dit vlak. Dit kan onder meer worden bereikt door 

verslagen van internationale audits wanneer deze openbaar worden gemaakt; de partijen kunnen in 

voorkomend geval informatie over de resultaten van deze audits of andere informatie uitwisselen. 

 

2. In het kader van de in artikel 64 bedoelde aanpassing van wetgeving of de in artikel 66 van 

deze overeenkomst bedoelde bepaling van gelijkwaardigheid houden de partijen elkaar op de 

hoogte van wetswijzigingen en andere procedurele wijzigingen die voor de betrokken gebieden 

worden aangenomen of vastgesteld. 

 

3. In dit verband informeert de EU-partij ruim tevoren over wijzigingen in de wetgeving van de 

EU-partij, opdat Oekraïne kan overwegen haar wetgeving dienovereenkomstig te wijzigen. 

 

De noodzakelijke mate van samenwerking moet worden bereikt om de toezending van 

wetgevingsdocumenten op verzoek van een van de partijen te bevorderen. 

 

Hiertoe stellen de partijen elkaar in kennis van hun contactpunten. De partijen stellen elkaar tevens 

in kennis van wijzigingen met betrekking tot deze gegevens. 
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ARTIKEL 68 

 

Kennisgeving, overleg en bevordering van communicatie 

 

1. Elke partij stelt de andere partij binnen twee werkdagen schriftelijk in kennis van ieder ernstig 

of aanzienlijk gezondheidsrisico voor mens, dier of plant, met inbegrip van alle noodsituaties in 

verband met de voedselcontrole of situaties waarin een duidelijk ernstig gezondheidsrisico werd 

geconstateerd in verband met de consumptie van dierlijke of plantaardige producten, met name wat 

betreft: 

 

a) alle maatregelen die relevant zijn voor de in artikel 65 van deze overeenkomst bedoelde 

regionalisatiebesluiten; 

 

b) de aanwezigheid of ontwikkeling van een in bijlage VI-A vermelde dierziekte of van een op 

de lijst in bijlage VI-B bij deze overeenkomst beschreven gereglementeerde plaag; 

 

c) bevindingen van epidemiologisch belang of belangrijke daaraan verbonden risico's met 

betrekking tot niet in de bijlagen VI-A en VI-B bij deze overeenkomst vermelde dierziekten 

en plagen of nieuwe dierziekten en plagen; en 

 

d) eventuele aanvullende maatregelen die verder gaan dan de basisvereisten die gelden voor 

maatregelen van de respectieve partijen ter bestrijding of uitroeiing van dierziekten of plagen 

of ter bescherming van de gezondheid van mens of plant, en eventuele wijzigingen in het 

preventiebeleid, waaronder het vaccinatiebeleid. 

 



 

EU/UA/nl 90 

2. a) Kennisgevingen worden schriftelijk gedaan aan de in artikel 67, lid 3, van deze 

overeenkomst bedoelde contactpunten. 

 

 b) Schriftelijke kennisgeving gebeurt per post, per fax of per e-mail. Kennisgevingen 

worden enkel gedaan tussen de in artikel 67, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde 

contactpunten. 

 

3. Wanneer een partij zich ernstig zorgen maakt over een risico voor de gezondheid van mens, 

dier of plant, vindt op verzoek van die partij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 

15 werkdagen overleg over de situatie plaats. Daarbij tracht elke partij alle informatie te verstrekken 

die nodig is om verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen en tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te komen die verenigbaar is met de bescherming van de gezondheid van 

mens, dier en plant. 

 

4. Op verzoek van een partij vindt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 20 werkdagen 

na de kennisgeving overleg over dierenwelzijn plaats. Elke partij tracht daarbij alle vereiste 

informatie te verstrekken. 

 

5. Op verzoek van een partij vindt het in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde overleg plaats 

in de vorm van een video- of audiovergadering. De partij die om het overleg verzoekt, stelt de 

notulen van de vergadering op, die officieel door de partijen worden goedgekeurd. Voor deze 

goedkeuring geldt artikel 67, lid 3, van deze overeenkomst. 

 

6. Met een wederzijds toegepast systeem voor snelle waarschuwingen en een vroegtijdig 

waarschuwingsmechanisme voor een diergeneeskundig of fytosanitair noodgeval wordt in een later 

stadium aangevangen, wanneer Oekraïne de nodige wetgeving op dit gebied implementeert en de 

voorwaarden schept voor de juiste werking ter plaatse van dergelijke mechanismen. 
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ARTIKEL 69 

 

Handelsvoorwaarden 

 

1. Algemene invoervoorwaarden 

 

a) Voor elk handelsartikel dat door bijlage IV-A en bijlage IV-C, onder 2, bij deze overeenkomst 

wordt bestreken, komen de partijen overeen algemene invoervoorwaarden toe te passen. 

Onverminderd de overeenkomstig artikel 65 van deze overeenkomst genomen besluiten 

gelden de door de partij van invoer gestelde invoervoorwaarden voor het gehele grondgebied 

van de partij van uitvoer. Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst en overeenkomstig 

artikel 67 van deze overeenkomst stelt de partij van invoer de partij van uitvoer in kennis van 

haar sanitaire en fytosanitaire invoervereisten voor de in bijlage IV-A en bijlage IV-C, 

onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde handelsartikelen. Deze informatie omvat in 

voorkomend geval de modellen voor de officiële certificaten, verklaringen of 

handelsdocumenten als voorgeschreven door de partij van invoer. 

 

b) i) Wijzigingen of voorgestelde wijzigingen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

voorwaarden worden door de partijen gemeld overeenkomstig de bepalingen van de 

SPS-overeenkomst en latere besluiten inzake de kennisgeving van maatregelen. 

Onverminderd artikel 73 van deze overeenkomst houdt de partij van invoer rekening 

met de reistijd tussen de partijen bij de vaststelling van de datum waarop de in lid 1, 

onder a), bedoelde gewijzigde voorwaarden van kracht worden. 

 



 

EU/UA/nl 92 

 ii) Indien de partij van invoer deze kennisgevingsvereisten niet in acht neemt, blijft zij een 

certificaat of attest waarmee de naleving van de voorheen geldende voorwaarden wordt 

gegarandeerd, accepteren tot 30 dagen nadat de gewijzigde invoervoorwaarden van 

kracht zijn geworden. 

 

2. Invoervoorwaarden na erkenning van gelijkwaardigheid 

 

a) Binnen 90 dagen na de vaststelling van een besluit inzake de erkenning van gelijkwaardigheid 

nemen de partijen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging van die erkenning, teneinde op basis daarvan de onderlinge handel in de in 

de bijlage IV-A en bijlage IV-C, onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde handelsartikelen 

mogelijk te maken; dit in de sectoren en subsectoren waarvoor alle desbetreffende sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen van de partij van uitvoer door de partij van invoer als gelijkwaardig 

zijn erkend. Voor deze handelsartikelen kan in die fase het model van het door de partij van 

invoer geëiste officiële certificaat of officiële document worden vervangen door een krachtens 

bijlage XII.B bij deze overeenkomst opgesteld certificaat. 

 

b) Voor handelsartikelen in sectoren of subsectoren waarvoor, indien van toepassing, sommige 

maar niet alle maatregelen als gelijkwaardig zijn erkend, blijft de handel verlopen op basis 

van de in lid 1, onder a), bedoelde voorwaarden. Indien de partij van uitvoer daarom verzoekt, 

is lid 5 van dit artikel van toepassing. 

 

3. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst is voor de in bijlage IV-A en 

bijlage IV-C, onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde handelsartikelen geen invoervergunning 

vereist. 
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Indien deze overeenkomst eerder dan 31 december 2013 in werking treedt, mag dit geen invloed 

hebben op de bijstand voor de algemene institutionele opbouw. 

 

4. Ten aanzien van de voorwaarden die relevant zijn voor de handel in de in lid 1, onder a), 

bedoelde handelsartikelen voeren de partijen, op verzoek van de partij van uitvoer, in het SPS-

subcomité overleg overeenkomstig artikel 74 van deze overeenkomst, teneinde overeenstemming te 

bereiken over alternatieve of bijkomende invoervoorwaarden van de partij van invoer. Zulke 

alternatieve of bijkomende invoervoorwaarden mogen, in voorkomend geval, worden gebaseerd op 

maatregelen van de partij van uitvoer die door de partij van invoer als gelijkwaardig zijn erkend. Bij 

overeenstemming neemt de partij van invoer binnen 90 dagen na het besluit van het SPS-subcomité 

de nodige wettelijke en/of bestuursrechtelijke maatregelen om de invoer op basis daarvan mogelijk 

te maken. 

 

5. Lijst van inrichtingen, voorwaardelijke goedkeuring 

 

a) Voor de invoer van de in bijlage IV-A, deel 2, van deze overeenkomst bedoelde dierlijke 

producten verleent de partij van invoer, op verzoek van de partij van uitvoer die daarbij de 

passende garanties geeft, een voorlopige goedkeuring voor de in bijlage VIII, onder 2.1, bij 

deze overeenkomst bedoelde verwerkingsinrichtingen die zich op het grondgebied van de 

partij van uitvoer bevinden, zonder voorafgaande inspectie van afzonderlijke inrichtingen. 

Deze goedkeuring moet in overeenstemming zijn met de in bijlage VIII bij deze 

overeenkomst vastgestelde voorwaarden en bepalingen. Tenzij om bijkomende gegevens 

wordt verzocht, neemt de partij van invoer binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek 

en de desbetreffende garanties de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om de 

invoer op basis daarvan mogelijk te maken. 

 

 De eerste lijst van inrichtingen wordt goedgekeurd in overeenstemming met de procedure van 

bijlage VIII bij deze overeenkomst. 
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b) Voor de invoer van de in lid 2, onder a), bedoelde dierlijke producten doet de partij van 

uitvoer haar lijst van inrichtingen die aan de eisen van de partij van invoer voldoen, aan de 

partij van invoer toekomen. 

 

6. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij de noodzakelijke toelichting bij en 

ondersteunende gegevens voor de bepalingen en besluiten die door dit artikel bestreken worden. 

 

 

ARTIKEL 70 

 

Certificeringsprocedure 

 

1. Voor certificeringsprocedures en de afgifte van certificaten en officiële documenten zijn de 

partijen het eens over de beginselen die in bijlage XII bij deze overeenkomst zijn uiteengezet. 

 

2. Het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité kan regels vaststellen die 

moeten worden gevolgd in het geval van elektronische certificering, en de intrekking of vervanging 

van certificaten langs elektronische weg. 

 

3. In het kader van de in artikel 64 van deze overeenkomst bedoelde aanpassing van wetgeving 

zullen de partijen indien van toepassing gezamenlijke modellen van certificaten overeenkomen. 
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ARTIKEL 71 

 

Verificatie 

 

1. Om het vertrouwen in de doeltreffende tenuitvoerlegging van de bepalingen van dit 

hoofdstuk te bewaren, heeft elke partij het recht: 

 

a) overeenkomstig de richtsnoeren in bijlage X bij deze overeenkomst, het volledige 

controleprogramma van de autoriteiten van de andere partij of, indien van toepassing, andere 

maatregelen geheel of gedeeltelijk te verifiëren. De kosten hiervan worden gedragen door de 

verifiërende partij; 

 

b) te verlangen dat haar, vanaf een door de partijen vast te stellen datum, desgevraagd het 

volledige controleprogramma van de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt voorgelegd, 

alsook verslagen van de resultaten van de in het kader van dat programma verrichte controles; 

 

c) in voorkomend geval, voor laboratoriumtests met betrekking tot in bijlage IV-A en bijlage IV-

C, onder 2, bij deze overeenkomst bedoelde handelsartikelen, desgevraagd deel te nemen aan 

het periodieke vergelijkende testprogramma, voor specifieke tests die door het 

referentielaboratorium van de andere partij worden opgezet. De kosten van deze deelname 

worden door de deelnemende partij gedragen. 

 

2. Elk van beide partijen mag de resultaten van de in lid 1, onder a), van dit artikel bedoelde 

verificatie delen met derden en de resultaten openbaar maken voor zover dit op grond van de ten 

aanzien van een partij toepasselijke bepalingen vereist is. Bepalingen over de vertrouwelijkheid die 

op een van de partijen van toepassing zijn, worden in voorkomend geval bij dit delen en/of deze 

bekendmaking van de resultaten geëerbiedigd. 
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3. Het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité kan bijlage X bij deze 

overeenkomst bij besluit wijzigen, daarbij op passende wijze rekening houdende met door 

internationale organisaties verrichte relevante werkzaamheden. 

 

4. De verificatieresultaten kunnen worden gebruikt ten behoeve van de in de artikelen 64, 66 

en 72 van deze overeenkomst bedoelde maatregelen van de partijen of van een van de partijen. 

 

 

ARTIKEL 72 

 

Controles bij invoer en inspectievergoedingen 

 

1. De partijen komen overeen dat de partij van invoer bij haar invoercontroles op zendingen uit 

de partij van uitvoer de in bijlage XI, deel A, bij deze overeenkomst vastgelegde beginselen in acht 

dient te nemen. De resultaten van deze controles kunnen worden gebruikt ten behoeve van de in 

artikel 71 van deze overeenkomst bedoelde verificaties. 

 

2. De frequentie waarmee elke partij materiële controles bij invoer verricht, zijn vastgesteld in 

bijlage XI, deel B, bij deze overeenkomst. Een partij kan deze frequentie binnen de grenzen van 

haar bevoegdheid en in overeenstemming met haar interne wetgeving wijzigen naar aanleiding van 

vooruitgang die werd geboekt in overeenstemming met de artikelen 64, 66 en 69 van deze 

overeenkomst, of naar aanleiding van de verificaties, het overleg of andere maatregelen waarin deze 

overeenkomst voorziet. Bijlage XI, deel B, bij deze overeenkomst wordt door het in artikel 74 van 

deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité bij besluit dienovereenkomstig gewijzigd. 
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3. De inspectievergoedingen mogen uitsluitend de kosten van de bevoegde autoriteit voor het 

verrichten van de controles bij invoer dekken. De vergoedingen worden op dezelfde basis als 

retributies voor de inspectie van soortgelijke interne producten berekend. 

 

4. De partij van invoer stelt de partij van uitvoer op verzoek in kennis van elke wijziging in de 

maatregelen die relevant is voor de invoercontroles en inspectievergoedingen, inclusief de redenen 

daarvoor, en van elke belangrijke wijziging in de wijze waarop haar diensten deze controles 

verrichten. 

 

5. Vanaf een door het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité vast te 

stellen datum kunnen de partijen overeenkomen onder welke voorwaarden zij elkaars in artikel 71, 

lid 1, onder b), bedoelde controles goedkeuren, teneinde de frequentie van de materiële 

invoercontroles voor de in artikel 69, lid 2, van deze overeenkomst bedoelde handelsartikelen in 

voorkomend geval aan te passen en wederzijds te verlagen. 

 

Vanaf die datum kunnen de partijen wederzijds goedkeuring verlenen voor elkaars controles voor 

bepaalde handelsartikelen en de invoercontroles voor deze handelsartikelen derhalve verminderen 

of vervangen. 

 

6. De voorwaarden voor de goedkeuring van de aanpassing van de invoercontroles wordt 

opgenomen in bijlage XI bij deze overeenkomst, aan de hand van de in artikel 74, lid 6, van deze 

overeenkomst bedoelde procedure. 
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ARTIKEL 73 

 

Vrijwaringsmaatregelen 

 

1. Indien de partij van invoer op haar eigen grondgebied maatregelen neemt tegen een mogelijk 

ernstig gevaar of risico voor de gezondheid van mens, dier en plant, dient de partij van uitvoer, 

onverminderd lid 2 van dit artikel, gelijkwaardige maatregelen te nemen om insleep van dit gevaar 

of risico op het grondgebied van de partij van invoer te voorkomen. 

 

2. De partij van invoer kan, als daartoe ernstige redenen bestaan met betrekking tot de 

gezondheid van mens, dier of plant, voorlopige maatregelen vaststellen om de gezondheid van 

mens, dier of plant te beschermen. Voor zendingen die al onderweg zijn tussen de partijen, zoekt de 

partij van invoer de meest geschikte, aan het risico evenredige oplossing om onnodige verstoringen 

van het handelsverkeer te voorkomen. 

 

3. De partij die maatregelen in het kader van lid 2 van dit artikel vaststelt, stelt de andere partij 

hiervan uiterlijk één werkdag na de datum waarop de maatregelen zijn vastgesteld, in kennis. Op 

verzoek van een van beide partijen en in overeenstemming met artikel 68, lid 3, van deze 

overeenkomst plegen de partijen binnen 15 werkdagen na de kennisgeving overleg over de situatie. 

De partijen houden op passende wijze rekening met de informatie die in het kader van dat overleg 

wordt verkregen, en streven ernaar onnodige verstoringen van het handelsverkeer te voorkomen, in 

voorkomend geval rekening houdende met het resultaat van het in artikel 68, lid 3, van deze 

overeenkomst bedoelde overleg. 
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ARTIKEL 74 

 

Subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS-subcomité) 

 

1. Er wordt een subcomité opgericht voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen (hierna "SPS-

subcomité" genoemd). Het SPS-subcomité komt binnen drie maanden na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst bijeen, en daarna op verzoek van een van beide partijen, althans ten minste eens 

per jaar. Indien de partijen aldus overeenkomen, kan een bijeenkomst van het SPS-subcomité 

worden gehouden in de vorm van een video- of audiovergadering. Tussen twee vergaderingen door 

kan het SPS-subcomité bepaalde aangelegenheden ook schriftelijk behandelen. 

 

2. Het SPS-subcomité heeft de volgende taken: 

 

a) op de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk toezien, alle kwesties die op dit 

hoofdstuk betrekking hebben, in overweging nemen en alle vragen die naar aanleiding van de 

tenuitvoerlegging ervan rijzen, bestuderen; 

 

b) de bijlagen bij dit hoofdstuk herzien, met name in het licht van de geboekte vooruitgang in het 

kader van het overleg en de procedures waarin dit hoofdstuk voorziet; 

 

c) de bijlagen IV tot en met XIV bij deze overeenkomst bij besluit wijzigen, in het licht van de 

onder b) van dit lid bedoelde herziening of zoals anderszins bepaald in dit hoofdstuk; en 

 

d) aan andere organen als omschreven in de Institutionele, algemene en slotbepalingen van deze 

overeenkomst, standpunten aanreiken en aanbevelingen doen in het licht van de onder b) van 

dit lid bedoelde herziening. 
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3. De partijen stemmen in met de oprichting van technische werkgroepen, waar van toepassing, 

bestaande uit deskundigen die als vertegenwoordiger van de partijen optreden; deze werkgroepen 

worden belast met de identificatie en behandeling van technische en wetenschappelijke vragen naar 

aanleiding van de toepassing van dit hoofdstuk. Als aanvullende expertise vereist is, kunnen de 

partijen ook ad-hocgroepen, met inbegrip van wetenschappelijke groepen, oprichten. Van deze ad-

hocgroepen kunnen ook andere personen dan vertegenwoordigers van de partijen deel uitmaken. 

 

4. Het SPS-subcomité brengt het ingevolge artikel 465 van deze overeenkomst opgerichte 

handelscomité regelmatig op de hoogte van zijn activiteiten en de in het kader van zijn bevoegdheid 

genomen besluiten. 

 

5. Het SPS-subcomité stelt op zijn eerste bijeenkomst zijn werkwijze vast. 

 

6. Besluiten, aanbevelingen, verslagen of andere handelingen van het SPS-subcomité of enige 

andere door dit comité opgerichte groep, inzake invoervergunningen, uitwisseling van informatie, 

transparantie, erkenning van regionalisatie, gelijkwaardigheid en alternatieve maatregelen, en 

andere vraagstukken die vallen onder de leden 2 en 3, worden bij consensus goedgekeurd. 
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HOOFDSTUK 5 

 

DOUANE EN HANDELSBEVORDERING 

 

 

ARTIKEL 75 

 

Doelstellingen 

 

De partijen erkennen het belang van douaneaangelegenheden en handelsbevordering bij de 

ontwikkeling van het bilaterale handelsstelsel. Zij komen in beginsel overeen op dit gebied nauwer 

samen te werken om ervoor te zorgen dat de wetgeving en procedures ter zake, alsook de 

bestuurlijke capaciteit van de desbetreffende diensten, voldoen aan de doelstellingen van een 

effectieve controle en bevordering van de legitieme handel. 

 

De partijen erkennen dat het grootst mogelijke belang moet worden gehecht aan de legitieme 

doelstellingen van het overheidsbeleid, met inbegrip van die met betrekking tot de 

handelsbevordering, de veiligheid en de fraudebestrijding en aan een evenwichtige benadering 

hiervan. 
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ARTIKEL 76 

 

Wetgeving en procedures 

 

1. De partijen komen overeen dat hun respectieve wet- en regelgeving op handels- en 

douanegebied in beginsel stabiel en allesomvattend moet zijn, en dat bepalingen en procedures 

evenredig, transparant, voorspelbaar, niet-discriminerend en onpartijdig zullen zijn alsook op 

eenvormige wijze doeltreffend moeten worden toegepast en dat zij onder meer: 

 

a) de rechtmatige handel beschermen en vergemakkelijken door een doeltreffende handhaving 

en naleving van wettelijke vereisten; 

 

b) onnodige en discriminerende lasten voor het bedrijfsleven tegengaan, fraude voorkomen en 

marktdeelnemers die de wetgeving goed naleven extra faciliteiten verlenen; 

 

c) één enkel administratief document voor douaneaangiften toepassen; 

 

d) streven naar meer efficiëntie, transparantie en vereenvoudiging van douaneprocedures en -

praktijken aan de grens; 

 

e) moderne douanetechnieken toepassen, zoals risicobeoordeling, controles na de vrijgave van 

goederen en bedrijfsauditmethodes ter vereenvoudiging en bevordering van de binnenkomst 

en de vrijgave van goederen; 

 

f) tot doel hebben de kosten te verlagen en de voorspelbaarheid voor marktdeelnemers, met 

inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, te vergroten; 
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g) onverminderd de toepassing van objectieve criteria voor risicobeoordeling de niet-

discriminerende toepassing waarborgen van de vereisten en procedures die op de invoer, 

uitvoer en doorvoer van goederen van toepassing zijn; 

 

h) de internationale instrumenten toepassen die van toepassing zijn op douane- en 

handelsgebied, met inbegrip van die welke zijn ontwikkeld door de Werelddouaneorganisatie, 

hierna "WDO" genoemd, ("Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" 

van 2005, de Overeenkomst van Istanbul inzake tijdelijke invoer van 1990, het GS-verdrag 

van 1983), de WTO (bv. inzake waardering), de VN (TIR-overeenkomst van 1975, de 

Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen van 1982), 

alsmede EU-richtsnoeren zoals de blauwdrukken voor de douane; 

 

i) de noodzakelijke maatregelen nemen om de bepalingen van de herziene Overeenkomst van 

Kyoto inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures van 1973 weer te 

geven en te implementeren; 

 

j) voorzien in voorschriften en procedures die voorzien in bindende uitspraken vooraf over 

tariefindeling en oorsprongsregels. De partijen zullen ervoor zorgen dat een uitspraak alleen 

kan worden ingetrokken of nietig verklaard na kennisgeving aan de betrokken onderneming 

en zonder terugwerkende kracht, tenzij de uitspraak is gedaan op basis van onjuiste of 

onvolledige gegevens; 

 

k) vereenvoudigde procedures invoeren en toepassen voor toegelaten handelaren, op basis van 

objectieve en niet-discriminerende criteria; 

 

l) regels toepassen die waarborgen dat straffen voor inbreuken op douanevoorschriften of 

procedurele eisen evenredig en niet-discriminerend zijn en dat hun toepassing niet tot 

nodeloze en ongerechtvaardigde vertragingen leidt; 
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m) transparante, niet-discriminerende en evenredige voorschriften met betrekking tot het 

verlenen van vergunningen aan douane-expediteurs toepassen. 

 

2. Om hun werkmethoden te verbeteren en ervoor te zorgen dat hun optreden niet-

discriminerend, transparant, doeltreffend, integer en te verantwoorden is, nemen de partijen de 

volgende maatregelen: 

 

a) zij nemen nadere maatregelen om de door de douanediensten en andere instanties verlangde 

gegevens en documentatie te verminderen, te vereenvoudigen en te standaardiseren; 

 

b) zij vereenvoudigen waar mogelijk eisen en formaliteiten, zodat goederen snel worden 

vrijgegeven en ingeklaard; 

 

c) zij zorgen voor doeltreffende, snelle en niet-discriminerende procedures die het recht tot het 

instellen van beroep tegen administratieve maatregelen, uitspraken en besluiten van de douane 

en van andere instanties betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen waarborgen. Deze 

beroepsprocedures zijn gemakkelijk toegankelijk, ook voor het midden- en kleinbedrijf, en de 

kosten ervan zijn redelijk en evenredig met de kosten van het beroep. De partijen nemen ook 

maatregelen om ervoor te zorgen dat wanneer tegen een litigieus besluit beroep wordt 

ingesteld, goederen normaal worden vrijgegeven en de betaling van rechten kan worden 

opgeschort, onder voorbehoud van de nodig geachte vrijwaringsmaatregelen. Voor zover 

nodig moet hierbij zekerheid worden gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een onderpand of 

depot; 

 

d) zij zien erop toe dat ter zake van integriteit uiterst strenge normen worden nageleefd, met 

name aan de grens, door de toepassing van maatregelen die in overeenstemming zijn met de 

beginselen die zijn vervat in de desbetreffende internationale overeenkomsten en 

instrumenten, met name de herziene verklaring van Arusha in WDO-verband (2003) en de 

door de EG opgestelde blauwdrukken voor douane-ethiek (2007). 
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3. De partijen komen afschaffing overeen van: 

 

a) elk vereiste met betrekking tot de verplichte inschakeling van douane-expediteurs; 

 

b) elk vereiste ten aanzien van verplichte inspecties vóór verzending of op de plaats van 

bestemming. 

 

4. Bepalingen inzake doorvoer 

 

a) Voor de toepassing van deze overeenkomst gelden met betrekking tot doorvoer de 

voorschriften en definities van de WTO (artikel V van de GATT 1994, en verwante 

bepalingen, met inbegrip van de toelichtingen of verbeteringen naar aanleiding van de 

onderhandelingen inzake handelsbevordering in het kader van de DOHA-ronde). Deze 

bepalingen zijn ook dan van toepassing wanneer de doorvoer van goederen op het 

grondgebied van een partij begint of eindigt (intern douanevervoer). 

 

b) De partijen streven geleidelijke koppeling van hun respectieve douanestelsels voor doorvoer 

na, met het oog op de toekomstige deelname van Oekraïne aan de regeling voor 

gemeenschappelijk douanevervoer die vervat is in de Overeenkomst van 20 mei 1987 

betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer. 

 

c) De partijen zien erop toe dat alle betrokken instanties op hun respectieve grondgebied 

gecoördineerd samenwerken om doorvoer te vergemakkelijken en de grensoverschrijdende 

samenwerking te bevorderen. De partijen bevorderen tevens de samenwerking tussen de 

autoriteiten en de particuliere sector met betrekking tot doorvoer. 
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ARTIKEL 77 

 

Relaties met het bedrijfsleven 

 

De partijen komen overeen: 

 

a) erop toe te zien dat hun respectieve wetgeving en procedures transparant zijn en samen met de 

motivering ervan, algemeen bekend worden gemaakt, voor zover mogelijk langs elektronische 

weg. Er moet een overlegmechanisme zijn en een redelijke tijdspanne liggen tussen de 

bekendmaking en de inwerkingtreding van nieuwe of gewijzigde bepalingen; 

 

b) dat tijdig en regelmatig met vertegenwoordigers van de handel wordt overlegd over 

wetsvoorstellen en procedures met betrekking tot douane- en handelsaangelegenheden. 

Hiertoe worden door elke partij mechanismen voor passend en regelmatig overleg tussen de 

diensten en het bedrijfsleven opgericht; 

 

c) algemene bekendheid te geven aan administratieve berichten ter zake, met name over de eisen 

voor douane-expediteurs, procedures bij binnenkomst van de goederen, openingstijden en 

werkwijzen van douanekantoren in havens en bij grensposten en adressen voor het inwinnen 

van informatie; 

 

d) de samenwerking tussen de marktdeelnemers en de betrokken diensten te stimuleren door 

toepassing van niet-arbitraire, openbaar toegankelijke procedures, zoals intentieverklaringen, 

met name op basis van die welke door de WDO zijn uitgevaardigd; 
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e) erop toe te zien dat hun respectieve eisen en procedures op douanegebied en aanverwante 

gebieden blijven aansluiten op de legitieme behoeften van de handel, dat hierbij goede 

praktijken worden gevolgd en dat de handel hierdoor zo min mogelijk wordt beperkt. 

 

 

ARTIKEL 78 

 

Vergoedingen en heffingen 

 

De partijen verbieden administratieve heffingen van gelijke werking als in- en uitvoerrechten en 

heffingen. 

 

Met betrekking tot alle door de douaneautoriteiten van elke partij opgelegde vergoedingen en 

heffingen van welke aard ook, met inbegrip van vergoedingen en heffingen voor taken die namens 

die autoriteiten door een andere instantie zijn verricht, op of in verband met de invoer of uitvoer en 

onverminderd de desbetreffende artikelen van hoofdstuk 1 (Nationale behandeling en markttoegang 

voor goederen) van titel IV van deze overeenkomst, komen de partijen overeen dat: 

 

a) vergoedingen en heffingen enkel kunnen worden opgelegd ter zake van buiten de aangewezen 

diensturen en op andere plaatsen dan de in de douaneregelingen bedoelde, op verzoek van de 

aangever in verband met de betrokken in- of uitvoer verleende diensten of een met die in- of 

uitvoer verband houdende formaliteit waaraan moet worden voldaan; 

 

b) het bedrag van vergoedingen en heffingen niet de kosten van de verleende dienst te boven 

gaat; 
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c) vergoedingen en heffingen niet op een ad-valoremgrondslag worden berekend; 

 

d) informatie over vergoedingen en heffingen wordt bekendgemaakt. Deze informatie omvat de 

reden voor de vergoeding of de heffing ter zake van de verleende dienst, de verantwoordelijke 

autoriteit, de vergoedingen en heffingen die zullen worden toegepast, en het tijdstip en de 

wijze waarop de betaling moet worden verricht. 

 De informatie over vergoedingen en heffingen wordt via een officieel aangewezen medium, 

en waar haalbaar en mogelijk via een officiële website, bekendgemaakt; 

 

e) nieuwe of gewijzigde vergoedingen en heffingen worden niet opgelegd totdat informatie 

daarover bekend is gemaakt en gemakkelijk beschikbaar is. 

 

 

ARTIKEL 79 

 

Vaststelling van de douanewaarde 

 

1. De Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de GATT 1994, die in bijlage 1A 

bij de WTO-overeenkomst is opgenomen, met inbegrip van de daaropvolgende wijzigingen, is van 

toepassing op de vaststelling van de douanewaarde van de goederen in de handel tussen de partijen. 

De bepalingen van die overeenkomst worden hierbij in deze overeenkomst opgenomen en maken 

daarvan deel uit. Er worden geen minimumdouanewaarden gehanteerd. 

 

2. De partijen werken samen aan een gemeenschappelijke aanpak van problemen met betrekking 

tot de vaststelling van de douanewaarde. 
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ARTIKEL 80 

 

Samenwerking op douanegebied 

 

De partijen versterken de samenwerking om te zorgen voor implementatie van de doelstellingen van 

dit hoofdstuk, waarbij een redelijk evenwicht moet worden gezocht tussen vereenvoudiging en 

bevordering enerzijds, en doeltreffende controle en veiligheid anderzijds. Hiertoe gebruiken de 

partijen in voorkomend geval de blauwdrukken die de EG voor de douane heeft opgesteld, als 

benchmarking-instrument. 

 

Om ervoor te zorgen dat de bepalingen van dit hoofdstuk worden nageleefd, zullen de partijen 

onder meer: 

 

a) informatie uitwisselen over douanewetgeving en -procedures; 

 

b) gezamenlijke initiatieven ontwikkelen op het gebied van de procedures bij invoer, uitvoer en 

doorvoer, alsmede initiatieven om de zakenwereld een efficiënte dienstverlening aan te 

bieden; 

 

c) samenwerken op het gebied van de automatisering van douane- en andere handelsprocedures; 

 

d) in voorkomend geval relevante informatie en gegevens uitwisselen, met inachtneming van de 

vertrouwelijkheid van gevoelige gegevens en de bescherming van persoonsgegevens; 
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e) informatie uitwisselen en/of in overleg treden om voor zover mogelijk, gemeenschappelijke 

standpunten vast te stellen in internationale organisaties op douanegebied als de WTO, de 

WDO, de VN, de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling 

(Unctad) en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties; 

 

f) samenwerken bij de planning en verlening van technische bijstand, met name ter 

vergemakkelijking van hervormingen op het gebied van douane en handelsbevordering 

overeenkomstig deze overeenkomst; 

 

g) beste praktijken op douanegebied uitwisselen, met name inzake de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten, in het bijzonder waar het gaat om nagemaakte goederen; 

 

h) de coördinatie tussen alle grensinstanties zowel nationaal als grensoverschrijdend bevorderen 

om het proces van grensoverschrijding te vergemakkelijken en de controles te versterken, 

waarbij gezamenlijke grenscontroles waar dit haalbaar en passend is, tot de mogelijkheden 

behoren; 

 

i) wederzijds toegelaten handelaren alsmede douanecontroles in voorkomend geval en voor 

zover passend, erkennen. Over de reikwijdte van deze samenwerking, de tenuitvoerlegging 

ervan en de praktische regelingen in dit verband wordt besloten door het in artikel 83 van 

deze overeenkomst bedoelde subcomité douane. 
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ARTIKEL 81 

 

Wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden 

 

Onverminderd artikel 80 van deze overeenkomst verlenen de overheden van de partijen elkaar 

administratieve bijstand in douaneaangelegenheden, in overeenstemming met de bepalingen die zijn 

neergelegd in protocol II bij deze overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand in 

douaneaangelegenheden. 

 

 

ARTIKEL 82 

 

Technische bijstand en capaciteitsopbouw 

 

De partijen werken samen met het oog op het verlenen van technische bijstand en op 

capaciteitsopbouw voor de implementatie van de handelsbevordering en de hervormingen op 

douanegebied. 

 

 

ARTIKEL 83 

 

Subcomité douane 

 

Er wordt een subcomité douane opgericht. Het subcomité brengt verslag over zijn activiteiten uit 

aan het Associatiecomité, in de samenstelling volgens artikel 465, lid 4, van deze overeenkomst. De 

taken van het subcomité douane omvatten regelmatig overleg en toezicht op de tenuitvoerlegging en 

het beheer in het kader van dit hoofdstuk, waaronder inzake aangelegenheden op het gebied van de 

douanesamenwerking, grensoverschrijdende douanesamenwerking en grensoverschrijdend beheer 

inzake douaneaangelegenheden, technische bijstand, oorsprongsregels, handelsbevordering alsmede 

wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden. 
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Het subcomité douane zal onder meer: 

 

a) toezien op de goede werking van dit hoofdstuk en de protocollen 1 en 2 bij deze 

overeenkomst; 

 

b) besluiten tot het treffen van maatregelen en praktische regelingen voor de implementatie van 

dit hoofdstuk en de protocollen 1 en 2 bij deze overeenkomst, met inbegrip van de 

uitwisseling van informatie en gegevens, wederzijdse erkenning van douanecontroles en 

partnerschapsprogramma's op handelsgebied, en wederzijds overeengekomen voordelen; 

 

c) van gedachten wisselen over punten van gezamenlijk belang, met inbegrip van toekomstige 

maatregelen en de middelen daarvoor; 

 

d) passende aanbevelingen doen; en 

 

e) zijn interne reglement van orde vaststellen. 

 

 

ARTIKEL 84 

 

Aanpassing van douanewetgeving 

 

De geleidelijke aanpassing aan de EU-douanewetgeving zoals deze is neergelegd in de EU-normen 

en de internationale normen zal plaatsvinden zoals uiteengezet in bijlage XV bij deze 

overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 6 

 

VESTIGING, HANDEL IN DIENSTEN EN ELEKTRONISCHE HANDEL 

 

 

AFDELING 1 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 85 

 

Doelstelling en toepassingsgebied 

 

1. De partijen herbevestigen hun respectieve rechten en verplichtingen ingevolge de WTO-

overeenkomst, en leggen hierbij de noodzakelijke regels vast voor geleidelijke wederzijdse 

liberalisering van het recht van vestiging, en de handel in diensten en voor samenwerking op het 

gebied van elektronische handel. 

 

2. Overheidsopdrachten worden behandeld in hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) van titel IV 

van deze overeenkomst en geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig worden uitgelegd 

dat zij een verplichting inhoudt met betrekking tot overheidsopdrachten. 

 

3. Subsidies worden behandeld in hoofdstuk 10 (Mededinging) van titel IV van deze 

overeenkomst en dit hoofdstuk is niet van toepassing op door de partijen verleende subsidies. 
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4. Elk van beide partijen behoudt het recht nieuwe regelingen op te stellen en in te voeren om 

legitieme beleidsdoelstellingen te bereiken, mits zij verenigbaar zijn met dit hoofdstuk. 

 

5. Dit hoofdstuk is noch van toepassing op maatregelen betreffende natuurlijke personen die 

toegang tot de arbeidsmarkt van een partij zoeken, noch op maatregelen inzake staatsburgerschap, 

verblijf of werk op permanente basis. 

 

Onverminderd de bepalingen inzake personenverkeer in titel III (Recht, vrijheid en veiligheid) van 

deze overeenkomst, belet geen enkele bepaling van dit hoofdstuk een partij maatregelen toe te 

passen tot regeling van de toegang of het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen op haar 

grondgebied, daarbij inbegrepen maatregelen die nodig zijn voor het beschermen van de integriteit 

van natuurlijke personen , en voor het verzekeren van het ordelijke verkeer van die personen over 

haar grenzen, mits die maatregelen niet zodanig worden toegepast dat de voordelen die de andere 

partij op grond van dit hoofdstuk toekomen, daardoor worden teniet gedaan of uitgehold1. 

 

 

                                                 
1 Het feit alleen dat voor natuurlijke personen afkomstig uit bepaalde landen wel en voor die uit 

andere landen niet een visum vereist is, wordt niet geacht voordelen op grond van de 

overeenkomst teniet te doen of uit te hollen. 

 



 

EU/UA/nl 115 

ARTIKEL 86 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk: 

 

1. "maatregel": elke maatregel van een partij, in de vorm van een wet, regeling, voorschrift, 

procedure, besluit, administratieve handeling of in enige andere vorm; 

 

2. "door een partij vastgestelde of toegepaste maatregelen": maatregelen genomen door: 

 

a) een centrale, regionale of lokale overheid of autoriteit; en 

 

b) een niet-gouvernementele organisatie bij de uitoefening van door een centrale, regionale of 

lokale overheid of autoriteit gedelegeerde bevoegdheden; 

 

3. "natuurlijke persoon van een partij": een onderdaan van een EU-lidstaat of van Oekraïne 

volgens hun respectieve wetgeving; 

 

4. "rechtspersoon": elke juridische entiteit, naar toepasselijk recht opgericht of anderszins 

georganiseerd, met winst- of andere oogmerken, en in eigendom van particulieren of van de 

overheid, met inbegrip van kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen, joint 

ventures, eenmanszaken of verenigingen; 
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5. "rechtspersoon van de EU-partij" of "rechtspersoon van Oekraïne": een rechtspersoon die 

overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie respectievelijk Oekraïne is 

opgericht, en die op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie van toepassing is respectievelijk op dat van Oekraïne zijn statutaire zetel, hoofdbestuur of 

hoofdvestiging heeft. 

 

Wanneer deze rechtspersoon op het grondgebied waarop het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie van toepassing is of op dat van Oekraïne alleen zijn statutaire zetel of hoofdbestuur 

heeft, wordt hij niet als rechtspersoon uit de EU-partij respectievelijk Oekraïne beschouwd, tenzij 

zijn handelingen een daadwerkelijke en duurzame band met de economie van de EU-partij 

respectievelijk Oekraïne hebben; 

 

6. onverminderd het voorgaande lid zijn de bepalingen van deze overeenkomst tevens van 

toepassing op buiten de EU-partij of Oekraïne gevestigde scheepvaartondernemingen waarover 

onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie respectievelijk Oekraïne zeggenschap hebben, 

indien hun schepen overeenkomstig hun respectieve wetgeving in die lidstaat of Oekraïne zijn 

geregistreerd en zij de vlag van een lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne voeren; 

 

7. "dochteronderneming" van een rechtspersoon uit een partij: een rechtspersoon waarover een 

andere rechtspersoon uit die partij daadwerkelijk zeggenschap heeft1; 

 

                                                 
1 Een rechtspersoon heeft zeggenschap over een andere rechtspersoon wanneer eerstgenoemde 

bevoegd is een meerderheid van zijn bestuurders te benoemen of de handelingen van die 

andere rechtspersoon anderszins te sturen. 
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8. "filiaal" van een rechtspersoon: een vestiging zonder rechtspersoonlijkheid die: 

 

a) kennelijk een permanent karakter bezit, zoals een agentschap van een moedermaatschappij; 

 

b) een eigen managementstructuur heeft; en  

 

c) over de nodige materiële voorzieningen beschikt om zaken te doen met derden, zodanig dat 

laatstgenoemden, hoewel zij ervan op de hoogte zijn dat er indien nodig een rechtsverhouding 

is met de moedermaatschappij waarvan het hoofdkantoor zich in het buitenland bevindt, geen 

rechtstreeks contact met deze moedermaatschappij behoeven te hebben, maar hun transacties 

kunnen afhandelen met de vestiging die het agentschap vormt; 

9. "vestiging": 

 

a) wat rechtspersonen in de EU-partij of in Oekraïne betreft, het recht op toegang tot en op 

uitoefening van economische activiteiten door oprichting, met inbegrip van verwerving, van 

een rechtspersoon en/of van een filiaal of een vertegenwoordigingskantoor in Oekraïne 

respectievelijk in de EU-partij; 

b) wat natuurlijke personen betreft, het recht van natuurlijke personen uit de EU-partij of uit 

Oekraïne op toegang tot en op uitoefening van economische activiteiten als zelfstandige, 

alsmede het recht op de oprichting van ondernemingen, met name vennootschappen, 

waarover zij daadwerkelijk zeggenschap hebben; 

 

10. "investeerder": een natuurlijke of rechtspersoon uit een partij die door middel van het opzetten 

van een vestiging een economische activiteit uitoefent of tracht uit te oefenen; 

 



 

EU/UA/nl 118 

11. "economische activiteiten": omvatten activiteiten met een industrieel of commercieel karakter 

of activiteiten van personen die een vrij beroep uitoefenen, alsmede activiteiten van ambachtslieden, 

behoudens activiteiten die worden uitgevoerd bij de uitoefening van overheidsgezag; 

 

12. "handelingen": het verrichten van economische activiteiten; 

 

13. "diensten": alle diensten in elke sector behalve diensten die bij de uitoefening van 

overheidsgezag worden verleend; 

 

14. "bij de uitoefening van overheidsgezag verleende diensten en andere activiteiten": elke dienst 

of activiteit die noch op commerciële basis, noch in concurrentie met een of meer dienstverleners 

wordt verleend; 

 

15. "grensoverschrijdende dienstverlening": het verlenen van een dienst: 

 

a) vanaf het grondgebied van een partij op het grondgebied van de andere partij; 

 

b) op het grondgebied van een partij ten behoeve van een gebruiker van de dienst uit de andere 

partij; 

 

16. "dienstverlener" van een partij: een natuurlijke of rechtspersoon uit een partij die een dienst 

verleent of aanbiedt, met inbegrip van personen die dit via een vestiging doen; 
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17. "stafpersoneel": natuurlijke personen die bij een rechtspersoon uit een partij, niet zijnde een 

organisatie zonder winstoogmerk, werkzaam zijn en verantwoordelijk zijn voor het opzetten van 

dan wel voor een goed toezicht op en een goede administratie en exploitatie van een vestiging. 

 

Tot het stafpersoneel behoren tevens "zakelijke bezoekers" die verantwoordelijk zijn voor het 

opzetten van een vestiging en "binnen de onderneming overgeplaatste personen": 

 

a) "zakelijke bezoekers": natuurlijke personen met een staffunctie die verantwoordelijk zijn voor 

het opzetten van een vestiging. Zij verrichten geen directe transacties met het publiek en 

ontvangen geen beloning uit een bron die in de gastpartij is gevestigd; 

 

b) "binnen de onderneming overgeplaatste personen": natuurlijke personen die ten minste een 

jaar werknemer of partner (niet zijnde meerderheidsaandeelhouder) van een rechtspersoon uit 

een partij zijn en die tijdelijk naar een vestiging op het grondgebied van de andere partij zijn 

overgeplaatst. De betrokken natuurlijke persoon moet tot een van de volgende categorieën 

behoren; 

 

 i) managers: 

 

personen die deel uitmaken van het hoger leidinggevend personeel van een rechtspersoon, die 

in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het management van de vestiging, onder het 

algemene toezicht of de leiding van de raad van bestuur of de aandeelhouders of daarmee 

gelijkgestelde personen, waaronder natuurlijke personen die: 

 

- leiding geven aan een vestiging of een afdeling of onderafdeling daarvan; 
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- toezicht houden op de werkzaamheden van andere toezichthoudende, gespecialiseerde of 

leidinggevende werknemers en deze werkzaamheden controleren; 

 

- persoonlijk bevoegd zijn personeel in dienst te nemen en te ontslaan, of indienstneming 

of ontslag van personeel of andere maatregelen in het kader van het personeelsbeleid aan 

te bevelen; 

 

 ii) specialisten: 

 

binnen een rechtspersoon werkzame personen die beschikken over uitzonderlijke kennis die 

van wezenlijk belang is voor de productie, de onderzoeksuitrusting, de technische 

werkzaamheden of het management van de vestiging. Voor de beoordeling van die kennis 

wordt niet alleen specifiek met de vestiging verband houdende kennis in aanmerking 

genomen, maar ook of de persoon in hoge mate gekwalificeerd is voor een type werk of 

handel waarvoor specifieke technische kennis vereist is, evenals het lidmaatschap van een 

erkende beroepsgroep; 

 

18. "afgestudeerde stagiairs": natuurlijke personen uit een partij die ten minste een jaar in dienst 

zijn van een rechtspersoon uit die partij, die universitair afgestudeerd zijn en die voor 

loopbaanontwikkeling of een opleiding in bedrijfskundige technieken of methoden tijdelijk naar een 

vestiging op het grondgebied van de andere partij zijn overgeplaatst1; 

 

                                                 
1 Van de ontvangende vestiging kan worden verlangd dat zij vooraf ter goedkeuring een 

opleidingsprogramma voor de volledige duur van het verblijf voorlegt, om aan te tonen dat 

het verblijf bedoeld is voor opleiding. De bevoegde autoriteiten kunnen verlangen dat de 

opleiding wordt gekoppeld aan het universitaire diploma dat is behaald. 
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19. "verkopers van zakelijke diensten": natuurlijke personen die vertegenwoordigers zijn van een 

dienstverlener uit een partij die toegang tot en tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere 

partij beoogt om over de verkoop van diensten te onderhandelen of voor die dienstverlener 

overeenkomsten voor de verkoop van diensten te sluiten. Zij verrichten geen directe transacties met 

het publiek en ontvangen geen beloning uit een in de gastpartij gevestigde bron; 

 

20. "dienstverleners op contractbasis": natuurlijke personen in dienst bij een rechtspersoon uit een 

partij die geen vestiging op het grondgebied van de andere partij heeft en die een bonafide contract1 

voor de verlening van diensten aan een eindverbruiker in die andere partij heeft gesloten, zodat de 

tijdelijke aanwezigheid van zijn werknemers in die partij vereist is voor de uitvoering van het 

dienstverleningscontract; 

 

21. "beoefenaars van een vrij beroep": natuurlijke personen die als zelfstandige dienstverlener op 

het grondgebied van een partij zijn gevestigd, geen vestiging op het grondgebied van de andere 

partij hebben en een bonafide contract2 voor de verlening van diensten aan een eindverbruiker in die 

andere partij hebben gesloten, zodat hun tijdelijke aanwezigheid op het grondgebied van die partij 

vereist is voor de uitvoering van het dienstverleningscontract. 

 

 

                                                 
1 Het dienstencontract moet in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en de 

rechtsgeldige eisen van de partij waar het contract wordt uitgevoerd. 
2 Het dienstencontract moet in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en de 

rechtsgeldige eisen van de partij waar het contract wordt uitgevoerd. 
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AFDELING 2 

 

VESTIGING 

 

 

ARTIKEL 87 

 

Toepassingsgebied 

 

Deze afdeling is van toepassing op maatregelen die door de partijen zijn vastgesteld of worden 

gehandhaafd en die van invloed zijn op vestiging1 met betrekking tot alle economische activiteiten, 

met uitzondering van: 

 

a) de winning, vervaardiging en verwerking2 van nucleair materiaal; 

 

b) de productie van of handel in wapens, munitie en oorlogsmaterieel; 

 

c) audiovisuele diensten; 

 

d) nationale maritieme cabotage3; 

 

                                                 
1 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de bescherming van investeringen, anders dan de 

behandeling ingevolge artikel 88 (nationale behandeling), procedures voor de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en de staat daaronder begrepen. 
2 Voor alle duidelijkheid: de verwerking van nucleair materiaal omvat alle activiteiten van 

code 2330 van de herziene versie 3.1 van de VN ISIC classificatie. 
3 Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen 

worden beschouwd, heeft nationale cabotage in de zin van dit hoofdstuk betrekking op het 

vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of een locatie in Oekraïne of een lidstaat 

van de Europese Unie, en een andere haven of locatie in Oekraïne of een lidstaat van de 

Europese Unie, met inbegrip van het continentale plat ervan, zoals voorzien in het VN-

Verdrag inzake het recht van de zee, en verkeer dat begint en eindigt in dezelfde haven of op 

dezelfde locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie. 
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e) interne en internationale luchtvervoerdiensten1, ongeacht of het gaat om lijndiensten, en 

diensten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van verkeersrechten, andere dan: 

 

 i) reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen waarbij het luchtvaartuig buiten dienst 

wordt gesteld; 

 

 ii) verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 

 

 iii) geautomatiseerde boekingssystemen; 

 

 iv) grondafhandelingsdiensten; 

 

 v) exploitatie van luchthavens. 

 

 

                                                 
1 De voorwaarden voor wederzijdse toegang tot de markt op het gebied van luchtvervoer wordt 

geregeld door de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en 

Oekraïne anderzijds betreffende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke 

luchtvaartruimte. 
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ARTIKEL 88 

 

Nationale behandeling en behandeling als meest begunstigde natie 

 

1. Behoudens de in bijlage XVI-D bij deze overeenkomst vermelde voorbehouden zal Oekraïne 

bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst: 

 

i) voor de vestiging van dochterondernemingen, filialen en vertegenwoordigingskantoren van 

rechtspersonen uit de EU-partij geen behandeling toekennen die minder gunstig is dan die 

welke aan de interne rechtspersonen, filialen en vertegenwoordigingskantoren of aan die uit 

derde landen wordt toegekend, indien deze behandeling gunstiger is; 

 

ii) voor het exploiteren van eenmaal gevestigde dochterondernemingen, filialen en 

vertegenwoordigingskantoren van rechtspersonen uit de EU-partij in Oekraïne geen 

behandeling toekennen die minder gunstig is dan die welke aan de interne rechtspersonen, 

filialen en vertegenwoordigingskantoren of aan die uit derde landen wordt toegekend, indien 

deze behandeling gunstiger is1. 

 

2. Behoudens de in bijlage XVI-A bij deze overeenkomst vermelde voorbehouden zal de EU-

partij bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst: 

 

i) voor de vestiging van dochterondernemingen, filialen en vertegenwoordigingskantoren van 

rechtspersonen uit Oekraïne geen behandeling toekennen die minder gunstig is dan die welke 

aan de interne rechtspersonen, filialen en vertegenwoordigingskantoren of aan die uit derde 

landen wordt toegekend, indien deze behandeling gunstiger is; 

 

                                                 
1 Deze verplichting geldt niet voor niet onder dit hoofdstuk vallende bepalingen inzake de 

bescherming van investeringen, bepalingen inzake procedures voor de beslechting van 

geschillen tussen investeerders en de staat daaronder begrepen, uit andere overeenkomsten. 
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ii) voor het exploiteren van eenmaal gevestigde dochterondernemingen, filialen en 

vertegenwoordigingskantoren van rechtspersonen uit Oekraïne in de EU-partij geen 

behandeling toekennen die minder gunstig is dan die welke aan de interne rechtspersonen, 

filialen en vertegenwoordigingskantoren of aan die uit derde landen wordt toegekend, indien 

deze behandeling gunstiger is1. 

 

3. Behoudens de in de lijsten in de bijlagen XVI-A en XVI-D bij deze overeenkomst opgenomen 

voorbehouden stellen de partijen geen nieuwe regelgeving of maatregelen vast die met betrekking 

tot de vestiging van rechtspersonen uit de EU-partij of Oekraïne op hun grondgebied dan wel de 

handelingen van die rechtspersonen na vestiging, discrimineren ten opzichte van wat voor de eigen 

rechtspersonen geldt. 

 

 

ARTIKEL 89 

 

Herziening 

 

1. Met het oog op de geleidelijke liberalisering van de voorwaarden voor vestiging evalueren de 

partijen regelmatig het juridische kader voor vestiging2 en het vestigingsklimaat, in 

overeenstemming met hun uit internationale overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen. 

 

2. In het kader van de in lid 1 van dit artikel bedoelde evaluatie onderzoeken de partijen welke 

belemmeringen voor vestiging zich hebben voorgedaan en treden zij in onderhandeling om 

dergelijke belemmeringen aan te pakken, met het oogmerk de bepalingen van dit hoofdstuk uit te 

diepen en nader te voorzien in bepalingen voor investeringsbescherming alsmede procedures voor 

de beslechting van geschillen tussen investeerders en de staat. 

 

 

                                                 
1 Deze verplichting geldt niet voor niet voor niet onder dit hoofdstuk vallende bepalingen 

inzake de bescherming van investeringen, bepalingen inzake procedures voor de beslechting 

van geschillen tussen investeerders en staat daaronder begrepen, uit andere overeenkomsten. 
2 Dit omvat tevens dit hoofdstuk en de bijlagen XVI-A en XVI-D. 
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ARTIKEL 90 

 

Andere overeenkomsten 

 

Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk wordt zodanig uitgelegd dat de rechten van investeerders uit 

de partijen op een gunstigere behandeling waarin is voorzien in een bestaande of toekomstige 

internationale overeenkomst inzake investeringen waarbij een lidstaat van de Europese Unie en 

Oekraïne partij zijn, worden beperkt. 

 

 

ARTIKEL 91 

 

Norm voor de behandeling van filialen en vertegenwoordigingskantoren 

 

1. Het bepaalde in artikel 88 van deze overeenkomst vormt geen beletsel voor de toepassing 

door een partij van bijzondere regels met betrekking tot de vestiging en exploitatie op haar 

grondgebied van filialen en vertegenwoordigingskantoren van rechtspersonen uit de andere partij 

die op het grondgebied van eerstgenoemde partij niet als rechtspersoon zijn erkend, wanneer deze 

bijzondere regels op grond van juridische of technische verschillen tussen bedoelde filialen en 

vertegenwoordigingskantoren en wel op het grondgebied van de eerste partij als rechtspersoon 

erkende filialen en vertegenwoordigingskantoren of, voor wat financiële diensten betreft, om 

prudentiële redenen gerechtvaardigd zijn. 

 

2. Het verschil in behandeling mag niet verder gaan dan hetgeen vanwege die juridische of 

technische verschillen of, voor wat financiële diensten betreft, om prudentiële redenen strikt 

noodzakelijk is. 
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AFDELING 3 

 

GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTVERLENING 

 

 

ARTIKEL 92 

 

Toepassingsgebied 

 

Deze afdeling is van toepassing op maatregelen van de partijen die van invloed zijn op alle 

grensoverschrijdende dienstverlening, met uitzondering van: 

 

a) audiovisuele diensten1; 

 

b) nationale cabotage in het zeevervoer2, en 

 

                                                 
1 De uitsluiting van audiovisuele diensten uit het toepassingsgebied van dit hoofdstuk laat de 

samenwerking op het gebied van audiovisuele diensten in het kader van titel V inzake 

economische en sectorale samenwerking van deze overeenkomst onverlet. 
2 Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen 

worden beschouwd, heeft nationale cabotage in het zeevervoer in de zin van dit 

hoofdstuk betrekking op het vervoer van passagiers of goederen tussen een haven of een 

locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie, en een andere haven of locatie in 

Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip van het continentale plat ervan, 

zoals voorzien in het VN-Verdrag inzake het recht van de zee, en op verkeer dat begint en 

eindigt in dezelfde haven of op dezelfde locatie in Oekraïne of een lidstaat van de Europese 

Unie. 
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c) interne en internationale luchtvervoerdiensten1, ongeacht of het gaat om lijndiensten, en 

diensten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van verkeersrechten, andere dan: 

 

 i) reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen waarbij het luchtvaartuig buiten dienst 

wordt gesteld; 

 

 ii) verkoop en marketing van luchtvervoerdiensten; 

 

 iii) diensten die verband houden met geautomatiseerde boekingssystemen; 

 

 iv) grondafhandelingsdiensten; 

 

 v) exploitatie van luchthavens. 

 

 

ARTIKEL 93 

 

Markttoegang 

 

1. Ten aanzien van de markttoegang voor grensoverschrijdende dienstverlening behandelt elk 

van beide partijen diensten en dienstverleners uit de andere partij niet minder gunstig dan is 

voorzien in de specifieke verbintenissen die zijn neergelegd in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij 

deze overeenkomst. 

 

                                                 
1 De voorwaarden voor wederzijdse toegang tot de markt op het gebied van luchtvervoer wordt 

geregeld door de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en 

Oekraïne anderzijds betreffende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke 

luchtvaartruimte. 



 

EU/UA/nl 129 

2. Voor sectoren waarvoor verbintenissen betreffende markttoegang worden aangegaan, worden 

de maatregelen die een partij niet mag handhaven of vaststellen voor een bepaalde regio of voor 

haar gehele grondgebied, tenzij anderszins bepaald in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze 

overeenkomst, omschreven als: 

 

a) beperkingen van het aantal dienstverleners door middel van numerieke quota, monopolies, 

exclusiviteitsbepalingen of de eis van een onderzoek naar de economische behoefte; 

 

b) beperkingen van de totale waarde van transacties of activa in verband met diensten door 

middel van numerieke quota of de eis van een onderzoek naar de economische behoefte; 

 

c) beperkingen van het totale aantal dienstentransacties of het totale volume van de 

dienstenoutput, in bepaalde numerieke eenheden uitgedrukt in de vorm van quota of door 

middel van de eis van een onderzoek naar de economische behoefte. 

 

 

ARTIKEL 94 

 

Nationale behandeling 

 

1. Elk van beide partijen behandelt in de sectoren waarvoor verbintenissen inzake de 

markttoegang in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze overeenkomst zijn opgenomen, met 

inachtneming van de daarin vermelde voorwaarden en kwalificaties, diensten en dienstverleners uit 

de andere partij in het kader van alle maatregelen die op de grensoverschrijdende dienstverlening 

van invloed zijn, niet minder gunstig dan haar eigen soortgelijke diensten en dienstverleners. 
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2. Een partij kan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel voldoen door aan diensten en 

dienstverleners uit de andere partij een behandeling toe te kennen die naar de vorm identiek is aan 

of naar de vorm afwijkt van de behandeling die zij aan haar eigen diensten en dienstverleners 

toekent. 

 

3. Een naar de vorm identieke of naar de vorm afwijkende behandeling wordt geacht minder 

gunstig te zijn indien zij de mededingingsvoorwaarden wijzigt ten gunste van diensten of 

dienstverleners uit de betrokken partij, in vergelijking met soortgelijke diensten of dienstverleners 

uit de andere partij. 

 

4. De op grond van dit artikel aangegane specifieke verbintenissen worden niet zodanig 

uitgelegd dat een partij verplicht is tot compensatie van concurrentienadelen die inherent zijn aan 

het buitenlandse karakter van de desbetreffende diensten of dienstverleners. 

 

 

ARTIKEL 95 

 

Lijsten van verbintenissen 

 

1. De door elk van beide partijen ingevolge dit hoofdstuk geliberaliseerde sectoren en de 

beperkingen, door middel van voorbehouden, ten aanzien van de markttoegang en van de nationale 

behandeling voor diensten en dienstverleners uit de andere partij in die sectoren, worden in de 

lijsten van verbintenissen in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze overeenkomst vermeld. 
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2. Onverminderd de bestaande of toekomstige rechten en verplichtingen van de partijen uit 

hoofde van het Verdrag van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie van 1989 en 

het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie van 1992, omvatten de lijsten van 

verbintenissen in de bijlagen XVI-B en XVI-E bij deze overeenkomst geen verbintenissen inzake 

audiovisuele diensten. 

 

 

ARTIKEL 96 

 

Herziening 

 

Met het oog op de geleidelijke liberalisering van de grensoverschrijdende dienstverlening tussen de 

partijen zal het Handelscomité regelmatig de in artikel 95 van deze overeenkomst bedoelde lijsten 

van verbintenissen herzien. Bij deze herziening zal rekening worden gehouden met de mate van 

vooruitgang wat de omzetting, de implementatie en de handhaving van het in bijlage XVII bij deze 

overeenkomst bedoelde EU-acquis betreft en de impact daarvan op de afschaffing van resterende 

belemmeringen voor de grensoverschrijdende dienstverlening tussen de partijen. 
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AFDELING 4 

 

TIJDELIJKE AANWEZIGHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN 

VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN 

 

 

ARTIKEL 97 

 

Toepassingsgebied 

 

Deze afdeling is van toepassing op de maatregelen van de partijen betreffende de toelating en het 

tijdelijke verblijf1 op hun grondgebied van categorieën natuurlijke personen die diensten verlenen 

als omschreven in artikel 86, leden 17 tot en met 21, van deze overeenkomst. 

 

 

                                                 
1 Alle andere verplichtingen in de wet- en regelgeving van de partijen aangaande binnenkomst, 

verblijf, arbeid en sociale zekerheid blijven van toepassing, regelingen betreffende 

verblijfsperiode, minimumloon en collectieve loonovereenkomsten daaronder begrepen. 

Verbintenissen inzake personenverkeer zijn niet van toepassing in gevallen waarin het de 

bedoeling of het gevolg van dergelijk verkeer is in te grijpen in arbeids- of 

managementgeschillen of -onderhandelingen, dan wel het resultaat van dergelijke geschillen 

of onderhandelingen op andere wijze te beïnvloeden. 
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ARTIKEL 98 

 

Stafpersoneel 

 

1. Een rechtspersoon uit de EU-partij of uit Oekraïne mag, in overeenstemming met de in het 

gastland van vestiging geldende wetgeving, werknemers die onderdaan zijn van een lidstaat van de 

Europese Unie respectievelijk Oekraïne, in dienst hebben respectievelijk in dienst laten zijn van een 

van haar dochterondernemingen, filialen of vertegenwoordigingskantoren op het grondgebied van 

Oekraïne respectievelijk de EU-partij, mits die werknemers stafpersoneel in de zin van artikel 86 

van deze overeenkomst zijn en uitsluitend in dienst zijn van rechtspersonen, dochterondernemingen, 

filialen en vertegenwoordigingskantoren. De verblijfs- en werkvergunningen van dergelijke 

werknemers bestrijken slechts het tijdvak van een dergelijke tewerkstelling. De binnenkomst en het 

tijdelijke verblijf van die werknemers worden toegestaan voor een periode van ten hoogste drie jaar. 

 

2. De binnenkomst en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen uit Oekraïne respectievelijk 

de EU-partij op het grondgebied van de EU-partij respectievelijk Oekraïne wordt toegestaan 

wanneer deze natuurlijke personen vertegenwoordiger van rechtspersonen en zakelijke bezoekers in 

de zin van artikel 86, lid 17, onder a), van deze overeenkomst zijn. Onverminderd lid 1 van dit 

artikel bestrijken de toelating en het tijdelijke verblijf van zakelijke bezoekers een periode van 

maximaal 90 dagen per 12 maanden. 
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ARTIKEL 99 

 

Afgestudeerde stagiairs 

 

Een rechtspersoon uit de EU-partij of uit Oekraïne mag in overeenstemming met de in het gastland 

van vestiging geldende wetgeving afgestudeerde stagiairs die onderdaan zijn van een lidstaat van de 

Europese Unie respectievelijk Oekraïne, in dienst hebben respectievelijk in dienst laten zijn van een 

van haar dochterondernemingen, filialen of vertegenwoordigingskantoren op het grondgebied van 

Oekraïne respectievelijk de EU-partij, mits die stagiairs uitsluitend in dienst zijn van 

rechtspersonen, dochterondernemingen, filialen en vertegenwoordigingskantoren. De tijdelijke 

toelating en het tijdelijke verblijf van afgestudeerde stagiairs bestrijken een periode van maximaal 

een jaar. 

 

 

ARTIKEL 100 

 

Verkopers van zakelijke diensten 

 

Elk van beide partijen maakt de tijdelijke toelating en het tijdelijke verblijf van verkopers van 

zakelijke diensten mogelijk voor een periode van maximaal 90 dagen per 12 maanden. 
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ARTIKEL 101 

 

Dienstverleners op contractbasis 

 

1. De partijen herbevestigen hun respectieve verplichtingen ingevolge de door hen in het kader 

van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van 1994 (hierna de "GATS" 

genoemd) aangegane verbintenissen ten aanzien van de toelating en het tijdelijke verblijf van 

dienstverleners op contractbasis. 

 

2. Voor elke hieronder vermelde sector staat elk van beide partijen toe dat op hun respectieve 

grondgebied dienstverleners op contractbasis uit de andere partij diensten verlenen, met 

inachtneming van de voorwaarden van lid 3 van dit artikel en de bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze 

overeenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars 

van een vrij beroep: 

 

a) rechtskundige diensten; 

 

b) accountants, boekhouders; 

 

c) diensten van belastingconsulenten; 

 

d) diensten van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten; 

 

e) ingenieurs, geïntegreerde diensten van ingenieurs; 

 

f) diensten in verband met computers; 
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g) speur- en ontwikkelingswerk; 

 

h) reclame; 

 

i) advies op het gebied van bedrijfsbeheer; 

 

j) diensten in verband met advies op het gebied van bedrijfsbeheer; 

 

k) technische testen en toetsen; 

 

l) aanverwante wetenschappelijke en technische adviezen; 

 

m) onderhoud en reparatie van apparatuur in het kader van servicecontracten na verkoop of lease; 

 

n) vertalers; 

 

o) inspectie van bouwterreinen; 

 

p) milieudiensten; 

 

q) reisbureaus en reisorganisatoren; 

 

r) amusement. 
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3. Op de door de partijen aangegane verbintenissen zijn de volgende voorwaarden van 

toepassing: 

 

a) de natuurlijke personen moeten voor het verlenen van een dienst tijdelijk zijn aangetrokken 

als werknemer van een rechtspersoon die een dienstencontract heeft gesloten voor een periode 

van maximaal 12 maanden; 

 

b) de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen, moeten die diensten aanbieden in 

de hoedanigheid van werknemer van de rechtspersoon die de diensten ten minste gedurende 

het jaar dat onmiddellijk aan de datum van indiening van de aanvraag voor toelating tot de 

andere partij voorafging, heeft verleend . Voorts moeten de natuurlijke personen op de datum 

van indiening van een aanvraag voor toelating tot de andere partij beschikken over ten minste 

drie jaar beroepservaring1 in de activiteitensector waarop het contract betrekking heeft; 

 

c) de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen moeten in het bezit zijn van: 

 

 i) een universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis op een gelijkwaardig niveau 

blijkt2, en 

 

 ii) beroepskwalificaties voor zover dit voor de uitoefening van een activiteit vereist is op 

grond van de wet- en regelgeving of andere wettelijke vereisten van de partij waar de 

dienst wordt verleend; 

 

d) de natuurlijke persoon ontvangt op het grondgebied van de andere partij voor de 

dienstverlening geen andere beloning dan die welke wordt betaald door de rechtspersoon 

waarbij de natuurlijke persoon in dienst is; 

 

                                                 
1 Verkregen na het bereiken van de meerderjarigheid. 
2 Wanneer de graad of kwalificatie niet is verkregen in de partij waarin de dienst wordt 

verleend, kan die partij beoordelen of deze gelijkwaardig is aan een op haar grondgebied 

vereiste universitaire graad.  
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e) de toelating en het tijdelijke verblijf in de betrokken partij vindt plaats voor een periode van 

bij elkaar opgeteld maximaal 6 maanden, dan wel, wat Luxemburg aangaat, 25 weken, 

gedurende een periode van 12 maanden dan wel voor de duur van het contract indien dit een 

kortere looptijd heeft; 

 

f) toelating waarvoor ingevolge dit artikel toestemming wordt verleend, heeft enkel betrekking 

op de dienstenactiviteit waarop het contract betrekking heeft, en verleent niet het recht tot het 

voeren van de beroepstitel van de partij waarin de dienst wordt verleend; 

 

g) het aantal personen dat onder het dienstencontract valt, mag niet hoger zijn dan voor de 

uitvoering van het contract noodzakelijk is, zoals vereist kan zijn op grond van de wet- en 

regelgeving of andere wettelijke vereisten van de partij waarin de dienst wordt verleend; 

 

h) andere discriminerende beperkingen, waaronder die met betrekking tot het aantal natuurlijke 

personen in de vorm van een onderzoek naar de economische behoefte, als vermeld in de 

bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze overeenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van 

dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep. 

 

 

ARTIKEL 102 

 

Beoefenaars van een vrij beroep 

 

1. De partijen herbevestigen hun respectieve verplichtingen ingevolge de door hen in het kader 

van de GATS aangegane verbintenissen ten aanzien van de toelating en het tijdelijke verblijf van 

beoefenaars van een vrij beroep. 
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2. Voor elke hieronder vermelde sector staan de partijen toe dat op hun respectieve grondgebied 

beoefenaars van een vrij beroep uit de andere partij diensten verlenen, met inachtneming van de 

voorwaarden van lid 3 van dit artikel en de bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze overeenkomst inzake 

voorbehouden ten aanzien van dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep: 

 

a) rechtskundige diensten; 

 

b) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten; 

 

c) ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs; 

 

d) diensten in verband met computers; 

 

e) advies op het gebied van bedrijfsbeheer en diensten in verband met advies op het gebied van 

bedrijfsbeheer; 

 

f) vertalers. 

 

3. Op de door de partijen aangegane verbintenissen zijn de volgende voorwaarden van 

toepassing: 

 

a) de natuurlijke personen moeten voor het verlenen van een dienst tijdelijk zijn aangetrokken 

als op het grondgebied van de andere partij gevestigde zelfstandige en een dienstencontract 

hebben gesloten voor een periode van maximaal 12 maanden; 
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b) de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen, moeten op de datum van indiening 

van een aanvraag voor binnenkomst in de andere partij beschikken over ten minste zes jaar 

beroepservaring in de activiteitensector waarop het contract betrekking heeft; 

 

c) de natuurlijke personen die de andere partij binnenkomen moeten in het bezit zijn van: 

 

 i) een universitaire graad of een kwalificatie waaruit kennis op een gelijkwaardig niveau 

blijkt1, en 

 

 ii) beroepskwalificaties die nodig zijn voor de uitoefening van een activiteit op grond van 

de wet- en regelgeving of andere wettelijke vereisten van de partij waar de dienst wordt 

verleend; 

 

d) de toelating en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen in de betrokken partij vinden 

plaats voor een periode van bij elkaar opgeteld maximaal 6 maanden, dan wel, wat 

Luxemburg aangaat, 25 weken, gedurende een periode van 12 maanden dan wel voor de duur 

van het contract indien dit een kortere looptijd heeft; 

 

e) toelating in het kader van dit artikel heeft enkel betrekking op de activiteiten in verband met 

de diensten waarop het contract betrekking heeft; zij verleent niet een recht tot gebruik van de 

beroepskwalificatie van de partij waar de dienst wordt verleend; 

 

f) andere discriminerende beperkingen, waaronder die met betrekking tot het aantal natuurlijke 

personen in de vorm van een onderzoek naar de economische behoefte, als vermeld in de 

bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze overeenkomst inzake voorbehouden ten aanzien van 

dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep. 

 

 

                                                 
1 Wanneer de graad of kwalificatie niet is verkregen in de partij waarin de dienst wordt 

verleend, kan die partij beoordelen of deze gelijkwaardig is aan een op haar grondgebied 

vereiste universitaire graad. 
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AFDELING 5 

 

REGELGEVINGSKADER 

 

 

ONDERAFDELING 1 

 

INTERNE REGELGEVING 

 

 

ARTIKEL 103 

 

Werkingssfeer en definities 

 

1. De volgende voorschriften gelden voor maatregelen van de partijen inzake 

vergunningverlening die van invloed zijn op: 

 

a) de grensoverschrijdende dienstverlening; 

 

b) de vestiging op hun grondgebied van natuurlijke of rechtspersonen als omschreven in 

artikel 86 van deze overeenkomst, of 

 

c) het tijdelijke verblijf op hun grondgebied van natuurlijke personen als omschreven in 

artikel 86, leden 17 tot en met 21, van deze overeenkomst. 
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2. Wat grensoverschrijdende dienstverlening aangaat, zijn deze voorschriften enkel van 

toepassing op sectoren waarvoor de partij specifieke verbintenissen is aangegaan, en voor zover 

deze specifieke verbintenissen van toepassing zijn. Wat vestiging aangaat, zijn deze voorschriften 

niet van toepassing op sectoren voor zover een voorbehoud is gemaakt overeenkomstig de 

bijlagen XVI-A en XVI-D bij deze overeenkomst. Wat het tijdelijke verblijf van natuurlijke 

personen aangaat, zijn deze voorschriften niet van toepassing op sectoren voor zover een 

voorbehoud is gemaakt overeenkomstig de bijlagen XVI-C en XVI-F bij deze overeenkomst. 

 

3. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op maatregelen voor zover zij beperkingen 

vormen waarvoor lijsten worden opgesteld in het kader van de artikelen 88, 93 en 94 van deze 

overeenkomst. 

 

4. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

 

a) "vergunningverlening": het proces waarin een dienstverlener of een investeerder 

daadwerkelijk stappen moet ondernemen, vestiging daaronder begrepen, om van een 

bevoegde autoriteit een besluit te krijgen waarbij toestemming wordt gegeven voor het 

verlenen van een dienst, of voor een andere economische activiteit dan dienstverlening, met 

inbegrip van een besluit tot wijziging of verlenging van de desbetreffende toestemming; 

 

b) "bevoegde autoriteit": centrale, regionale of lokale overheid en autoriteit of niet-

gouvernementele instantie die bevoegdheden uitoefent welke aan haar door een centrale, 

regionale of lokale overheid of autoriteit zijn gedelegeerd en die een besluit inzake 

vergunningverlening neemt; 

 

c) "vergunningsprocedures": de procedures die in het kader van vergunningverlening moeten 

worden gevolgd. 
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ARTIKEL 104 

 

Voorwaarden voor vergunningverlening 

 

1. Vergunningverlening geschiedt op grond van criteria die uitsluiten dat de bevoegde 

autoriteiten hun bevoegdheid ter zake op arbitraire wijze kunnen uitoefenen. 

 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde criteria zijn: 

 

a) evenredig met een legitieme doel stelling van het overheidsbeleid; 

 

b) duidelijk en ondubbelzinnig; 

 

c) objectief; 

 

d) vooraf opgesteld; 

 

e) vooraf openbaar gemaakt; 

 

f) transparant en toegankelijk. 

 

3. Een vergunning wordt verleend zodra bij een passend onderzoek is vastgesteld dat aan de 

voorwaarden voor het verlenen van een vergunning is voldaan. 

 

4. Artikel 286 van deze overeenkomst is op de bepalingen van dit hoofdstuk van toepassing. 
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5. Indien het aantal voor een bepaalde activiteit beschikbare vergunningen beperkt is vanwege 

de schaarste aan beschikbare natuurlijke hulpbronnen of de gebrekkige technische capaciteit, zorgen 

de partijen ten aanzien van potentiële kandidaten voor een onpartijdige en transparante 

selectieprocedure, met inbegrip van in het bijzonder een passende bekendmaking wat de aanvang, 

het verloop en de afronding van de procedure betreft. 

 

6. Onverminderd dit artikel kunnen de partijen bij het opstellen van de voorschriften voor de 

selectieprocedure rekening houden met legitieme doelstellingen van overheidsbeleid, met inbegrip 

van overwegingen inzake gezondheid, veiligheid, milieubescherming en de instandhouding van 

cultureel erfgoed. 

 

 

ARTIKEL 105 

 

Vergunningsprocedures 

 

1. Vergunningsprocedures en -formaliteiten zijn duidelijk, worden vooraf bekendgemaakt en 

waarborgen voor aanvragers dat hun aanvraag op objectieve en onpartijdige wijze wordt behandeld. 

 

2. Vergunningsprocedures en -formaliteiten zijn zo eenvoudig mogelijk en compliceren of 

vertragen het verlenen van de dienst niet onnodig. Vergoedingen1 in verband met vergunningen die 

de aanvragers eventueel in het kader van hun aanvraag moeten betalen, zijn redelijk en evenredig 

met de kosten van de desbetreffende vergunningsprocedures. 

 

                                                 
1 Vergoedingen voor het verlenen van vergunningen omvatten niet vergoedingen voor het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen, betalingen in verband met veiling, aanbesteding of 

andere niet-discriminerende middelen om concessies te verlenen, noch verplichte bijdragen 

voor het verlenen van een universele dienst. 
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3. Vergunningsprocedures en -formaliteiten waarborgen voor vergunningaanvragers dat hun 

aanvraag wordt behandeld binnen een redelijke termijn, die vooraf bekend wordt gemaakt. Deze 

termijn vangt pas aan wanneer de bevoegde autoriteiten alle documentatie hebben ontvangen. De 

termijn kan door de bevoegde autoriteiten met een redelijke periode worden verlengd, indien de 

ingewikkeldheid van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt. De verlenging en de duur ervan 

worden naar behoren gemotiveerd en vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn aan de 

aanvrager meegedeeld. 

 

4. Wanneer de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager er zo spoedig mogelijk van in kennis 

gesteld dat aanvullende documentatie moet worden ingediend. In dit geval wordt de in lid 3 van dit 

artikel bedoelde termijn door de bevoegde autoriteiten opgeschort totdat zij alle documentatie 

hebben ontvangen. 

 

5. Indien een vergunning wordt geweigerd, moet de aanvrager hiervan onverwijld in kennis 

worden gesteld. De aanvrager moet desgevraagd worden geïnformeerd over de redenen voor de 

afwijzing van de aanvraag en over de termijnen voor het aantekenen van bezwaar en het instellen 

van beroep tegen het besluit. 
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ONDERAFDELING 2 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 106 

 

Wederzijdse erkenning 

 

1. Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk belet een partij te eisen dat natuurlijke personen de 

kwalificaties en/of de beroepservaring hebben die op het grondgebied waar de dienst wordt 

verleend, voor de betrokken sector van activiteit zijn voorgeschreven. 

 

2. De partijen moedigen de desbetreffende beroepsorganisaties op hun respectieve grondgebied 

aan aanbevelingen over wederzijdse erkenning aan het Handelscomité voor te leggen, opdat 

investeerders en dienstverleners volledig of gedeeltelijk voldoen aan de door elk van beide partijen 

toegepaste criteria voor het verlenen van vergunningen aan investeerders en dienstverleners en voor 

de werkzaamheden en de certificering van dezen, in het bijzonder beoefenaren van vrije beroepen. 

 

3. Wanneer het Handelscomité een aanbeveling als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontvangt, 

onderzoekt het deze binnen een redelijke termijn om vast te stellen of zij met deze overeenkomst in 

overeenstemming is. 
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4. Wanneer overeenkomstig de procedure van lid 3 van dit artikel wordt vastgesteld dat een 

aanbeveling als bedoeld in lid 2 van dit artikel in overeenstemming met deze overeenkomst is en er 

een voldoende mate van analogie tussen de desbetreffende regelingen van de partijen bestaat, 

onderhandelen zij via hun bevoegde autoriteiten over een overeenkomst inzake wederzijdse 

erkenning van eisen, kwalificaties, vergunningen en andere regelingen, teneinde deze aanbeveling 

ten uitvoer te leggen. 

 

5. Dergelijke overeenkomsten dienen in overeenstemming te zijn met de desbetreffende 

bepalingen van de WTO-overeenkomst en in het bijzonder met artikel VII van de GATS. 

 

 

ARTIKEL 107 

 

Transparantie en bekendmaking van vertrouwelijke informatie 

 

1. Elk van beide partijen beantwoordt zo spoedig mogelijk verzoeken van de andere partij om 

specifieke informatie over algemeen toegepaste maatregelen of internationale overeenkomsten die 

op deze overeenkomst betrekking hebben of daarvoor gevolgen hebben. De partijen richten ook een 

of meer informatiepunten in om op verzoek specifieke informatie aan investeerders en 

dienstverleners van de andere partij te verstrekken over alle aangelegenheden van dien aard. De 

partijen stellen elkaar binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in 

kennis van hun informatiepunten. Het is niet nodig dat de informatiepunten depositaris zijn van 

wet- en regelgeving. 

 

2. Geen enkele bepaling van deze overeenkomst verplicht een partij tot verstrekking van 

vertrouwelijke informatie waarvan bekendmaking de rechtshandhaving zou belemmeren of 

anderszins in strijd zou zijn met het openbaar belang of schadelijk zou zijn voor de rechtmatige 

handelsbelangen van openbare of particuliere ondernemingen. 
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ONDERAFDELING 3 

 

DIENSTEN IN VERBAND MET COMPUTERS 

 

 

ARTIKEL 108 

 

Afspraak over computerdiensten 

 

1. Voor zover de handel in computerdiensten overeenkomstig de afdelingen 2, 3 en 4 van dit 

hoofdstuk is geliberaliseerd, en rekening houdend met het feit dat deze diensten vaak andere 

diensten, elektronisch of anderszins, mogelijk maken, maken de partijen een onderscheid tussen 

ondersteunende diensten en inhouds- of hoofddiensten die elektronisch worden geleverd, waardoor 

de inhouds- of hoofddienst niet als "dienst in verband met computers" als omschreven in lid 2 van 

dit artikel wordt gekwalificeerd. 

 

2. Onder "diensten in verband met computers" wordt verstaan diensten die zijn omschreven in 

de VN-code CPC 84, met inbegrip van zowel basisdiensten als basisfuncties, of combinaties van 

basisdiensten, ongeacht of zij worden verleend via een netwerk, internet daaronder begrepen. 

 

Onder basisdiensten vallen alle diensten waarbij sprake is van: 

 

a) advies, strategie, analyse, planning, specificatie, ontwerp, ontwikkeling, installatie, 

implementatie, integratie, testen, debuggen, updaten, ondersteuning, technische hulp of beheer 

van of voor computers of computersystemen; of 
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b) computerprogramma's omschreven als de serie instructies waardoor computers zelfstandig 

kunnen werken en met elkaar kunnen communiceren, plus advies, strategie, analyse, planning, 

specificatie, ontwerp, ontwikkeling, installatie, implementatie, integratie, testen, debuggen, 

updaten, aanpassen, onderhoud, ondersteuning, technische hulp, beheer of gebruik van of 

voor computerprogramma's; of 

 

c) de verwerking, opslag en hosting van gegevens of diensten in verband met databanken; of 

 

d) onderhoud en reparatie van kantoormachines en toebehoren, met inbegrip van computers; of 

 

e) opleidingen voor het personeel van klanten in verband met computerprogramma's, computers 

of computersystemen die niet elders zijn ingedeeld. 
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ONDERAFDELING 4 

 

POST- EN KOERIERSDIENSTEN 

 

 

ARTIKEL 109 

 

Werkingssfeer en definities 

 

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader voor alle post- en 

koeriersdiensten die in overeenstemming met de afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk zijn 

geliberaliseerd. 

 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 3 en 4 van dit 

hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 

a) "vergunning": een vergunning die door een regelgevende autoriteit aan een individuele 

leverancier moet worden verleend alvorens deze een bepaalde dienst mag verlenen; 

 

b) "universele dienst": het op permanente basis verlenen van een postdienst met een specifieke 

hoedanigheid, in het hele grondgebied van een partij en tegen voor alle gebruikers redelijke 

prijzen. 
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ARTIKEL 110 

 

Voorkoming van concurrentiebeperkende praktijken  

in de post- en koeriersector 

 

Er worden passende maatregelen gehandhaafd of genomen om te voorkomen dat leveranciers die, 

alleen of samen met anderen, de voorwaarden voor deelneming (wat prijs en aanbod betreft) in de 

relevante markt voor post- en koeriersdiensten door het gebruik van hun eigen marktpositie in 

belangrijke mate kunnen beïnvloeden, overgaan tot concurrentiebeperkende praktijken of deze 

voortzetten. 

 

 

ARTIKEL 111 

 

Universele dienst 

 

Elk van beide partijen heeft het recht de aard van de universeledienstverplichtingen vast te stellen 

die zij in stand wenst te houden. Dergelijke verplichtingen worden op zich niet als 

concurrentieverstorend gezien, mits zij worden geregeld op een transparante, niet-discriminerende 

en vanuit concurrentieoogpunt neutrale wijze en zij niet meer lasten met zich brengen dan voor de 

door de partij vastgestelde universele dienst noodzakelijk is. 
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ARTIKEL 112 

 

Vergunningen 

 

1. Drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst kan een vergunning enkel worden 

vereist voor diensten die binnen het bereik van de universele dienst vallen. 

 

2. Indien een vergunning vereist is, worden de volgende zaken algemeen bekendgemaakt: 

 

a) alle vergunningscriteria en de periode die normaalgesproken nodig is om een beslissing over 

de aanvraag van een vergunning te nemen, en 

 

b) de voorwaarden voor de betrokken vergunningen. 

 

3. De redenen voor weigering van een vergunning worden de aanvrager desgevraagd 

meegedeeld en elk van beide partijen legt een procedure vast voor het instellen van beroep bij een 

onafhankelijke instantie. Een dergelijke procedure zal transparant en niet-discriminerend zijn, 

waarbij objectieve criteria worden gehanteerd. 
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ARTIKEL 113 

 

Onafhankelijkheid van de regelgevende instantie 

 

De regelgevende instantie is juridisch onafhankelijk van en niet aansprakelijk jegens verleners van 

post- en koeriersdiensten. De besluiten die de regelgevende instantie neemt en de procedures die zij 

volgt, zijn voor alle marktdeelnemers gelijk. 

 

 

ARTIKEL 114 

 

Aanpassing van regelgeving 

 

1. De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Oekraïne 

aan die van de Europese Unie. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en 

toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht. 

 

2. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop deze overeenkomst wordt ondertekend, en 

wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-

acquis uitgebreid. 
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ONDERAFDELING 5 

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE 

 

 

ARTIKEL 115 

 

Werkingssfeer en definities 

 

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader voor alle elektronische 

communicatiediensten die ingevolge de afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk zijn geliberaliseerd, 

met uitzondering van omroep. 

 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk: 

 

a) "elektronische-communicatiediensten": alle diensten bestaande in de transmissie en in de 

ontvangst van elektronmagnetische signalen die gewoonlijk tegen vergoeding worden 

verleend, met uitzondering van omroep, maar niet de economische activiteit bestaande in de 

levering van inhoud die voor het transport afhankelijk is van telecommunicatie. Omroep is de 

ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en 

radioprogrammasignalen aan het algemene publiek, maar het begrip omvat niet de 

toeleveringskoppelingen tussen exploitanten; 

 

b) "openbaar communicatienetwerk": elektronisch communicatienetwerk dat volledig of 

voornamelijk voor het verlenen van openbare elektronische communicatiediensten wordt 

gebruikt; 
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c) "elektronisch communicatienetwerk": de transmissiesystemen en in voorkomend geval de 

schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te 

brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische middelen waaronder 

satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip van internet) en 

mobiele terrestrische netwerken, en elektriciteitsnetten, voor zover deze voor overdracht van 

signalen worden gebruikt, netwerken voor radio- en televisieomroep en 

kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie; 

 

d) "regelgevende autoriteit" in de elektronische communicatiesector: de instantie of instanties 

die belast is/zijn met de regelgeving inzake de in dit hoofdstuk bedoelde elektronische 

communicatie; 

 

e) "aanzienlijke marktmacht": een dienstverlener wordt geacht een aanzienlijke marktmacht te 

hebben wanneer hij, alleen of samen met anderen, een met een machtspositie 

overeenkomende positie heeft, dit wil zeggen een economische kracht bezit die hem in staat 

stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van zijn concurrenten, klanten en uiteindelijk 

consumenten te gedragen; 

 

f) "interconnectie": de fysieke en/of logische koppeling van openbare communicatienetwerken 

die door dezelfde of een andere dienstverlener worden benut om gebruikers van een 

dienstverlener in staat te stellen te communiceren met gebruikers van dezelfde of van een 

andere dienstverlener, of toegang te hebben tot diensten van een andere dienstverlener. 

Diensten kunnen worden verleend door de betrokken partijen of door andere partijen die 

toegang tot het netwerk hebben. Interconnectie is een specifieke vorm van toegang die tussen 

exploitanten van openbare netwerken tot stand wordt gebracht; 
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g) "universele dienst": het pakket van diensten van een bepaalde kwaliteit dat op het 

grondgebied van een partij tegen een betaalbare prijs beschikbaar is voor alle gebruikers, 

ongeacht hun geografische locatie; elk van beide partijen beslist over het toepassingsgebied 

en de uitvoering van de universele dienst; 

 

h) "toegang": het beschikbaar stellen van faciliteiten en/of diensten aan een andere 

dienstverlener, onder vastgestelde voorwaarden, al dan niet op exclusieve basis, met het doel 

elektronische communicatiediensten te verlenen. Dit omvat onder andere toegang tot 

netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, wat met zich mee kan brengen dat apparatuur 

wordt gekoppeld door middel van vaste of mobiele middelen (dit omvat in het bijzonder de 

toegang tot het aansluitnet en tot alle faciliteiten en diensten die noodzakelijk zijn om via het 

aansluitnet diensten te verlenen); toegang tot materiële infrastructuur waaronder gebouwen, 

kabelgoten en masten; toegang tot programmatuursystemen, waaronder operationele 

ondersteuningssystemen; toegang tot nummervertaling of systemen met vergelijkbare 

functionaliteit; toegang tot vaste en mobiele netwerken, met name voor roaming; toegang tot 

voorwaardelijke toegangssystemen voor digitale-televisiediensten en toegang tot virtuele 

netwerkdiensten; 

 

i) "eindgebruiker": een gebruiker die geen diensten in verband met openbare 

communicatienetwerken of met openbare elektronische communicatie verleent; 

 

j) "aansluitnet": fysiek circuit dat het netwerkaansluitpunt in het gebouw van de abonnee 

verbindt met de hoofdverdeler of een soortgelijke voorziening in het vaste openbare 

communicatienetwerk. 
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ARTIKEL 116 

 

Regelgevende autoriteit 

 

1. De partijen dragen er zorg voor dat de regelgevende autoriteiten voor elektronische-

communicatiediensten juridisch gescheiden en functioneel onafhankelijk zijn van verleners van 

elektronische-communicatiediensten. Indien een partij eigenaar is van of zeggenschap heeft over 

een dienstverlener die openbare communicatienetwerken exploiteert of openbare 

communicatiediensten verleent, zorgt deze partij voor een werkelijke structurele scheiding tussen de 

regelgevende taken en de met de eigendom of de zeggenschap verband houdende activiteiten. 

 

2. De partijen waarborgen dat de regelgevende autoriteit voldoende bevoegdheden heeft om de 

sector te reguleren. De taken van een regelgevende autoriteit worden op duidelijke wijze en 

gemakkelijk toegankelijk bekendgemaakt, in het bijzonder wanneer meer dan een instantie met die 

taken belast is. 

 

3. De partijen zorgen ervoor dat de besluiten die de regelgevende autoriteiten nemen en de 

procedures die zij volgt, voor alle marktdeelnemers gelijk en transparant zijn. 
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4. De regelgevende autoriteit is bevoegd de indicatieve lijst van de in de bijlagen1 bij deze 

overeenkomst opgenomen relevante producten- en dienstenmarkten te analyseren. Voor zover de 

regelgevende autoriteit ingevolge artikel 118 van deze overeenkomst moet bepalen of 

verplichtingen moeten worden opgelegd, gehandhaafd, gewijzigd dan wel ingetrokken, bepaalt zij 

op basis van een marktanalyse of de relevante markt daadwerkelijk concurrerend is. 

 

5. Voor zover de regelgevende autoriteit bepaalt dat een relevante markt niet daadwerkelijk 

concurrerend is, stelt zij vast en wijst zij aan welke dienstverleners aanzienlijke marktmacht op die 

markt hebben en legt zij naar gelang van het geval specifieke wettelijke verplichtingen als bedoeld 

in artikel 118 van deze overeenkomst op, dan wel handhaaft of wijzigt zij deze. Voor zover de 

regelgevende autoriteit concludeert dat de markt daadwerkelijk concurrerend is, legt zij geen van de 

in artikel 118 van deze overeenkomst bedoelde wettelijke verplichtingen op en handhaaft zij deze 

evenmin. 

 

6. De partijen waarborgen dat een dienstverlener ten aanzien van wie het besluit van een 

regelgevende instantie van invloed is, het recht heeft om tegen dat besluit beroep in te stellen bij een 

beroepsinstantie die onafhankelijk is van de bij dat besluit betrokken partijen. De partijen 

waarborgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het geval. 

Zolang er geen uitspraak inzake het ingestelde beroep is gedaan, blijft het besluit van de 

regelgevende autoriteit van kracht, tenzij de beroepsinstantie anders besluit. Wanneer de 

beroepsinstantie geen rechterlijke instantie is, motiveert zij haar beslissing altijd schriftelijk en 

kunnen haar beslissingen tevens door een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke autoriteit 

worden getoetst. Beslissingen van beroepsinstanties worden daadwerkelijk ten uitvoer gelegd. 

 

                                                 
1  Voor de EU-partij: de indicatieve lijst van relevante producten- en dienstenmarkten wordt 

bijgevoegd in een afzonderlijke bijlage XIX. De in bijlage XIX opgenomen lijst van relevante 

markten wordt door de EU regelmatig herzien. Wanneer in het kader van dit 

hoofdstuk verplichtingen worden aangegaan, moet met die wijzigingen rekening worden 

gehouden. Voor Oekraïne: de indicatieve lijst van producten- en dienstenmarkten wordt 

bijgevoegd in een afzonderlijke bijlage XX. De in bijlage XX opgenomen lijst van relevante 

markten wordt door Oekraïne regelmatig herzien ingevolge het in artikel 124 bedoelde 

aanpassingsproces met betrekking tot het acquis. Wanneer in het kader van dit 

hoofdstuk verplichtingen worden aangegaan, moet met die wijzigingen rekening worden 

gehouden.  
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7. De partijen waarborgen dat indien de regelgevende autoriteiten voornemens zijn maatregelen 

te treffen die verband houden met een of meerdere bepalingen van deze onderafdeling en die een 

merkbare impact hebben op de relevante markt, zij de belanghebbenden gelegenheid geven binnen 

een redelijke termijn opmerkingen over de ontwerpmaatregel in te dienen. De regelgevende 

autoriteiten maken hun overlegprocedures bekend. De uitkomsten van de overlegprocedure worden 

openbaar gemaakt, tenzij het vertrouwelijke informatie betreft. 

 

8. De partijen zorgen ervoor dat dienstverleners die elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden en elektronische-communicatiediensten verlenen, alle informatie, met inbegrip van 

financiële informatie, die de regelgevende autoriteiten nodig hebben om na te gaan of de bepalingen 

van deze onderafdeling of in overeenstemming met deze onderafdeling genomen besluiten worden 

nageleefd. Deze dienstverleners verstrekken deze informatie desgevraagd onverwijld, binnen de 

door de regelgevende autoriteit gestelde termijnen en zo uitgebreid als door haar is verzocht. De 

informatie waarom de regelgevende autoriteit verzoekt, zal evenredig zijn met de uitvoering van die 

taak. De regelgevende autoriteit geeft de redenen die haar verzoek om informatie rechtvaardigen. 
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ARTIKEL 117 

 

Toestemming voor het verlenen van elektronische-communicatiediensten 

 

1. De partijen waarborgen dat er voor het verlenen van diensten zoveel mogelijk toestemming 

wordt verleend na enkele kennisgeving en/of registratie. 

 

2. De partijen waarborgen dat een vergunning kan worden verlangd voor nummer- en 

frequentietoekenning. De desbetreffende vergunningsvoorwaarden worden algemeen 

bekendgemaakt. 

 

3. De partijen waarborgen dat indien een vergunning vereist is: 

 

a) alle vergunningscriteria en de redelijke termijn die normaliter nodig is om een beslissing over 

de aanvraag van een vergunning te nemen, algemeen bekend worden gemaakt; 

 

b) de redenen voor afwijzing van een vergunning de aanvrager op diens verzoek schriftelijk 

bekend worden gemaakt; 

 

c) de aanvrager van een vergunning in geval van onterechte weigering van een vergunning 

bezwaar kan aantekenen of beroep kan instellen bij een instantie; 
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d) de door een partij verlangde vergoedingen voor het verlenen van een vergunning1 niet hoger 

zijn dan de administratieve kosten die normaliter met het beheer van, het toezicht op en de 

handhaving van de desbetreffende vergunningen gemoeid zijn. De eisen van dit lid zijn niet 

van toepassing op vergoedingen voor het verlenen van een vergunning voor het gebruik van 

het radiospectrum en de nummervoorraad. 

 

 

ARTIKEL 118 

 

Toegang en interconnectie 

 

1. De partijen waarborgen dat dienstverleners die elektronische-communicatiediensten 

aanbieden, gerechtigd en verplicht zijn tot het bedingen van interconnectie met andere aanbieders 

van openbare elektronische-communicatienetwerken en -diensten In beginsel worden afspraken 

over interconnectie gemaakt op basis van commerciële onderhandelingen tussen de betrokken 

rechtspersonen. 

 

2. De partijen zien erop toe dat dienstverleners die bij onderhandelingen over 

interconnectieregelingen informatie van een andere dienstverlener ontvangen, die informatie 

uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor die werd verstrekt en dat zij de vertrouwelijkheid van 

de verstrekte of opgeslagen informatie te allen tijde respecteren. 

 

                                                 
1 Vergoedingen voor het verlenen van vergunningen omvatten niet betalingen in verband met 

veiling, aanbesteding of andere niet-discriminerende middelen om concessies te verlenen, of 

verplichte bijdragen voor het verlenen van een universele dienst. 
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3. De partijen waarborgen dat een regelgevende autoriteit die in overeenstemming met 

artikel 116 van deze overeenkomst heeft vastgesteld dat een relevante markt, met inbegrip van die 

in de aan deze overeenkomst gehechte bijlagen, niet daadwerkelijk concurrerend is, de bevoegdheid 

heeft aan de dienstverlener die wordt geacht een aanzienlijke marktmacht te hebben, een of meer 

van de volgende verplichtingen in verband met interconnectie en/of toegang op te leggen: 

 

a) een verplichting inzake non-discriminatie, om te waarborgen dat de exploitant in 

vergelijkbare omstandigheden gelijkwaardige voorwaarden toepast ten aanzien van andere 

dienstverleners die gelijkwaardige diensten aanbieden, en aan anderen diensten en informatie 

aanbiedt onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde kwaliteit als voor de eigen diensten 

gelden, of voor die van haar dochterondernemingen of handelspartners; 

 

b) een verplichting voor een verticaal geïntegreerde onderneming om opening van zaken te 

geven over haar groothandelsprijzen en verrekenprijzen, wanneer er sprake is van een non-

discriminatievoorschrift of het er om gaat oneerlijke kruissubsidiëring te voorkomen. De 

regelgevende autoriteit kan nader bepalen welk model en welke boekhoudkundige methode 

moeten worden gehanteerd; 

 

c) verplichtingen om in te gaan op redelijke verzoeken om toegang tot en gebruik van bepaalde 

netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, met inbegrip van ontbundelde toegang tot het 

aansluitnet, onder andere wanneer de regelgevende autoriteit van mening is dat het weigeren 

van toegang of het opleggen van onredelijke voorwaarden met een vergelijkbaar effect de 

ontwikkeling van een door duurzame concurrentie gekenmerkte detailhandelsmarkt zou 

belemmeren, of niet in het belang van de eindgebruiker zou zijn; 
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d) verplichting om op groothandelsbasis bepaalde diensten aan te bieden voor wederverkoop 

door derden; om open toegang te verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere 

kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor de interoperabiliteit van diensten of virtuele 

netwerkdiensten; om co-locatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faciliteiten aan te 

bieden, inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten, gebouwen of masten; om bepaalde diensten 

aan te bieden die nodig zijn voor de interoperabiliteit van de aan gebruikers geleverde eind-

tot-eind-diensten, inclusief faciliteiten voor intelligente-netwerkdiensten; toegang te verlenen 

tot operationele ondersteuningssystemen of vergelijkbare softwaresystemen die nodig zijn om 

eerlijke concurrentie bij het aanbieden van diensten te waarborgen; te zorgen voor 

interconnectie van netwerken of netwerkfaciliteiten. 

 

 De regelgevende autoriteiten kunnen ten aanzien van de onder c) en d) bedoelde 

verplichtingen nadere voorwaarden stellen, waaronder eerlijkheid, redelijkheid en tijdigheid; 

 

e) verplichtingen inzake het terugverdienen van kosten en prijscontrole, met inbegrip van 

verplichtingen inzake kostenoriëntering van prijzen en kostentoerekeningssystemen, voor het 

verlenen van specifieke vormen van interconnectie en/of toegang, wanneer uit een 

marktanalyse blijkt dat de betrokken exploitant de prijzen door het ontbreken van werkelijke 

concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de marges kan uithollen, ten 

nadele van de eindgebruikers. 

 

 De regelgevende autoriteiten houden rekening met de door de exploitant gedane investeringen 

en staan toe dat hij een redelijke opbrengst verkrijgt uit zijn kapitaalinbreng; 
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f) verplichting tot bekendmaking van de specifieke verplichtingen die door de regelgevende 

autoriteit aan een dienstverlener zijn opgelegd, waarbij de specifieke producten-/diensten- en 

de geografische markten worden vermeld. Actuele informatie, mits deze niet vertrouwelijk is 

en geen zakengeheimen omvat, moet openbaar worden gemaakt op een wijze die waarborgt 

dat alle belanghebbenden gemakkelijk toegang tot die informatie hebben; 

 

g) verplichtingen inzake transparantie, waarbij van een exploitant wordt verlangd dat hij 

bepaalde informatie openbaar maakt; met name wanneer hij niet-discriminatieverplichtingen 

heeft, kan de regelgevende autoriteit verlangen dat de exploitant een referentieaanbieding 

bekendmaakt, die zodanig wordt ontbundeld dat dienstverleners niet hoeven te betalen voor 

faciliteiten die niet nodig zijn voor de gevraagde dienst, en daarbij de relevante aanbiedingen 

beschrijft, met een uitsplitsing in componenten naargelang de behoeften van de markt, samen 

met de bijbehorende voorwaarden en prijzen. 

 

4. De partijen waarborgen dat een dienstverlener die verzoekt om interconnectie met een 

dienstverlener waarvan is vastgesteld dat hij een aanzienlijke marktmacht heeft, hetzij te allen tijde 

hetzij na een redelijke termijn die openbaar is gemaakt, een beroep kan doen op een onafhankelijk 

binnenlands orgaan, dat een regelgevende autoriteit kan zijn als bedoeld in artikel 115, lid 2, 

onder d), van deze overeenkomst, voor de beslechting van geschillen over de voorwaarden voor 

interconnectie en/of toegang. 
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ARTIKEL 119 

 

Schaarse middelen 

 

1. De partijen waarborgen dat alle procedures voor de toewijzing en het gebruik van schaarse 

middelen, zoals frequenties, nummers en doorgangsrechten, worden toegepast op objectieve, 

evenredige, tijdige, transparante en niet-discriminerende wijze. De stand van zaken met betrekking 

tot toegewezen frequentiebanden wordt algemeen bekendgemaakt, maar een gedetailleerde 

vermelding van de frequenties die voor specifiek gebruik door de overheid zijn toegewezen, is niet 

vereist. 

 

2. De partijen zorgen voor het doeltreffende beheer van radiofrequenties voor 

telecommunicatiediensten op hun grondgebied, teneinde een doeltreffend en efficiënt gebruik van 

het spectrum te waarborgen. Indien de vraag naar bepaalde frequenties groter is dan de 

beschikbaarheid ervan, worden voor de toewijzing van deze frequenties passende en transparante 

procedures gevolgd ten einde het gebruik ervan te optimaliseren en de ontwikkeling van de 

mededinging te bevorderen. 

 

3. De partijen waarborgen dat de toewijzing van de nationale nummervoorraden en het beheer 

van nationale nummerplannen aan de regelgevende autoriteit worden toevertrouwd. 

 

4. Voor zover centrale of lokale autoriteiten de eigendom van of de zeggenschap over 

dienstverleners die openbare communicatienetwerken en/of -diensten exploiteren, behouden, moet 

worden gezorgd voor een daadwerkelijke structurele scheiding tussen de taak inzake toekenning 

van rechten en de taak die verband houdt met de eigendom of de zeggenschap. 
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ARTIKEL 120 

 

Universele dienst 

 

1. Elk van beide partijen heeft het recht vast te stellen welke universeledienstverplichtingen zij 

in stand wenst te houden. 

 

2. Deze verplichtingen worden op zich niet concurrentiebeperkend geacht, mits zij op 

transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze worden uitgevoerd. De uitvoering van 

dergelijke verplichtingen is ook neutraal vanuit concurrentieoogpunt en niet belastender dan nodig 

is voor de soort universele dienst die door de partij wordt vastgesteld. 

 

3. De partijen dragen er zorg voor dat alle dienstverleners in aanmerking komen voor het 

verlenen van universele diensten en dat geen enkele dienstverlener a priori wordt uitgesloten. De 

aanwijzing geschiedt door middel van een efficiënt, transparant, objectief en niet-discriminerend 

mechanisme. Indien nodig beoordelen de partijen of het verlenen van universele diensten een 

oneerlijke last vormt voor de organisatie(s) die is/zijn aangewezen om de universele diensten te 

verlenen. Wanneer dit op grond van een dergelijke berekening gerechtvaardigd is, bepalen de 

regelgevende autoriteiten, rekening houdend met het eventuele marktvoordeel voor een organisatie 

die de universele dienst verleent, of er een mechanisme nodig is om de betrokken dienstverlener(s) 

te compenseren of de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te delen. 
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4. De partijen waarborgen dat: 

 

a) er voor de gebruikers gidsen van alle abonnees1 beschikbaar zijn, in gedrukte of in 

elektronische vorm dan wel beide, die regelmatig, doch ten minste eens per jaar, worden 

bijgewerkt; 

 

b) organisaties die de hiervoor onder a) bedoelde diensten verlenen, het beginsel van niet-

discriminatie toepassen bij de behandeling van informatie die door andere organisaties aan hen is 

verstrekt. 

 

 

ARTIKEL 121 

 

Grensoverschrijdende verlening van elektronische-communicatiediensten 

 

De partijen stellen geen maatregelen in, noch handhaven zij maatregelen, wanneer deze de 

grensoverschrijdende verlening van elektronische-communicatiediensten beperken. 

 

 

ARTIKEL 122 

 

Vertrouwelijke informatie 

 

Elk van beide partijen waarborgt het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie die 

via een openbaar elektronische-communicatienetwerk en via openbare elektronische-

communicatiediensten plaatsvindt, alsmede van de gegevens over dat verkeer, zonder daardoor de 

handel in diensten te beperken. 

 

 

                                                 
1 In overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de verwerking van persoonsgegevens 

en de privacybescherming wat de elektronische-communicatiesector betreft. 
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ARTIKEL 123 

 

Geschillen tussen dienstverleners 

 

1. De partijen dragen er zorg voor dat wanneer er in verband met de in dit hoofdstuk bedoelde 

rechten en verplichtingen een geschil rijst tussen aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken of verleners van elektronische-communicatiediensten, de regelgevende 

autoriteit op verzoek van een der partijen een bindende beslissing neemt om het geschil op zo kort 

mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen vier maanden, tot een oplossing te brengen. 

 

2. De beslissing van de regelgevende autoriteit wordt openbaar gemaakt, met inachtneming van 

de vereisten inzake vertrouwelijke bedrijfsgegevens. De door de partijen te ontvangen beslissing 

wordt met redenen omkleed. 

 

3. Indien een geschil betrekking heeft op grensoverschrijdende dienstverlening, coördineren de 

regelgevende autoriteiten hun inspanningen om het geschil tot een oplossing te brengen. 
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ARTIKEL 124 

 

Aanpassing van regelgeving 

 

1. De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Oekraïne 

aan die van de Europese Unie. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en 

toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht. 

 

2. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop deze overeenkomst wordt ondertekend, en 

wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-

acquis uitgebreid. 
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ONDERAFDELING 6 

 

FINANCIËLE DIENSTEN 

 

 

ARTIKEL 125 

 

Werkingssfeer en definities 

 

1. Deze onderafdeling bevat de beginselen van het regelgevingskader voor alle financiële 

diensten die ingevolge de afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk zijn geliberaliseerd. 

 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 3 en 4 van dit 

hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 

a) "financiële dienst": elke dienst van financiële aard, aangeboden door een verlener van 

financiële diensten uit een partij. Financiële diensten omvatten de volgende activiteiten: 

 

 i) verzekeringen en daarmee verband houdende diensten: 

 

  1. directe verzekering (met inbegrip van medeverzekering): 

 

   a) levensverzekering; 

 

   b) schadeverzekering; 

 

  2. herverzekering en retrocessie; 
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  3. verzekeringsbemiddeling, zoals makelaardij en agentschap; en 

 

 4. ondersteunende diensten voor verzekeringen, zoals diensten van adviseurs en 

actuarissen en diensten in verband met risicobeoordeling en de afwikkeling van 

claims; 

 

 ii) bankdiensten en andere financiële diensten (behalve verzekeringen): 

 

 1. aanvaarding van deposito's en andere terugbetaalbare fondsen van het publiek; 

 

 2. alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet en hypotheken, factoring en 

financiering van commerciële transacties; 

 

  3. financiële leasing; 

 

 4. alle diensten in verband met het betalingsverkeer en de overmaking van geld, 

waaronder creditcards, betaalkaarten, debetkaarten, reischeques en bankwissels; 

 

  5. garanties en verbintenissen; 

 

 6. transacties voor eigen rekening of voor rekening van cliënten, op de beurs of op 

de onderhandse markt of anderszins, ten aanzien van: 

 

 a) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten en 

depositocertificaten); 

 

   b) deviezen; 
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   c) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en opties; 

 

 d) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, waaronder producten als swaps en 

rentetermijncontracten; 

 

   e) verhandelbare effecten; 

 

 f) andere verhandelbare instrumenten en financiële activa, met inbegrip van 

edelmetaal; 

 

 7. deelneming in de uitgifte van alle soorten effecten, met inbegrip van 

garantieverlening en plaatsing in de hoedanigheid van agent (openbaar dan wel 

particulier) en verlening van diensten in verband met deze uitgiften; 

 

  8. financiële bemiddeling; 

 

 9. beheer van activa, zoals beheer van contanten of portefeuillebeheer, alle vormen 

van beheer van collectieve investeringen, beheer van pensioenfondsen, diensten 

aangaande bewaarneming, depositodiensten en fiduciaire diensten; 

 

 10. betalings- en compensatiediensten in verband met financiële activa, met inbegrip 

van waardepapieren, derivaten en andere verhandelbare instrumenten; 

 

 11. verstrekking en doorgifte van financiële informatie en verwerking van financiële 

gegevens en daarop betrekking hebbende software; 
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 12. advies- en bemiddelingsdiensten en andere ondersteunende financiële diensten 

voor alle onder 1) tot en met 11) vermelde activiteiten, met inbegrip van 

kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies aangaande investeringen en 

beleggingen, advies over overnames, bedrijfsreorganisaties en strategieën; 

 

b) "verlener van financiële diensten": een natuurlijke persoon of een rechtspersoon uit een partij 

die financiële diensten verleent of aanbiedt. Openbare instanties vallen niet onder dit begrip 

"verlener van financiële diensten"; 

 

c) "openbare instantie": 

 

 1. een overheid, centrale bank of monetaire autoriteit van een partij, of een instantie die 

eigendom is van een partij of onder zeggenschap staat van een partij en die zich in 

hoofdzaak bezighoudt met de uitvoering van overheidstaken of activiteiten voor 

overheidsdoeleinden, met uitzondering van instanties die zich in hoofdzaak 

bezighouden met het verlenen van financiële diensten op commerciële basis; of 

 

 2. een particuliere instantie, wanneer deze taken vervult die normalerwijze door een 

centrale bank of monetaire autoriteit worden vervuld; 

 

d) "nieuwe financiële dienst": een dienst van financiële aard, zoals diensten in verband met 

bestaande of nieuwe producten of de wijze waarop een product wordt geleverd, die niet wordt 

verleend door verleners van financiële diensten op het grondgebied van een partij, doch die op 

het grondgebied van de andere partij wel wordt verleend. 
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ARTIKEL 126 

 

Prudentiële uitzonderingsbepaling 

 

1. Elk van beide partijen kan maatregelen vaststellen of handhaven om prudentiële redenen, 

waaronder: 

 

a) de bescherming van investeerders, spaarders, polishouders of personen aan wie een verlener 

van financiële diensten een fiduciair recht verschuldigd is; 

 

b) het verzekeren van de integriteit en de stabiliteit van het financiële systeem van een partij. 

 

2. Deze maatregelen reiken niet verder dan noodzakelijk is voor het bereiken van het 

nagestreefde doel en houden niet in dat verleners van financiële diensten uit de andere partij worden 

gediscrimineerd ten opzichte van de eigen soortgelijke verleners van financiële diensten. 

 

3. Geen van de bepalingen van deze overeenkomst mag op zodanige wijze worden 

geïnterpreteerd dat zij een partij verplicht tot het verstrekken van informatie betreffende de zaken en 

de rekeningen van individuele consumenten, dan wel vertrouwelijke of geheime informatie die in 

het bezit is van openbare instanties. 

 

4. Onverminderd andere prudentiële regelgeving inzake grensoverschrijdende financiële 

dienstverlening, kan een partij registratie van verleners van grensoverschrijdende financiële 

diensten uit de andere partij en van financiële instrumenten verlangen. 
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ARTIKEL 127 

 

Doeltreffende en transparante regelgeving 

 

1. Elk van beide partijen stelt alles in het werk om alle belanghebbenden vooraf kennis te geven 

van een door haar beoogde maatregel van algemene strekking, zodat die belanghebbenden 

commentaar op die maatregel kunnen geven. Dergelijke maatregelen worden bekendgemaakt: 

 

a) door officiële publicatie; of 

 

b) in enige andere vorm, schriftelijk of elektronisch. 

 

2. Elk van beide partijen stelt alle belanghebbenden in kennis van haar voorschriften voor het 

indienen van aanvragen met betrekking tot de verlening van financiële diensten. 

 

Op verzoek van een aanvrager stelt de desbetreffende partij deze in kennis van de status van zijn 

aanvraag. Indien de desbetreffende partij aanvullende informatie van de aanvrager verlangt, stelt zij 

deze daarvan onverwijld in kennis. 
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Elk van beide partijen stelt alles in het werk opdat internationaal overeengekomen normen voor de 

regelgeving en het toezicht in de financiëledienstensector en voor de strijd tegen belastingfraude en 

-ontwijking op haar grondgebied ten uitvoer worden gelegd en worden toegepast. Dergelijke 

internationaal overeengekomen normen zijn onder meer de "Core Principle for Effective Banking 

Supervision" van het Bazels Comité voor het bankentoezicht, de "Insurance Core Principles" van de 

International Association of Insurance Supervisors, de "Objectives and Principles of Securities 

Regulation" van de International Organisation of Securities Commissions, de "Agreement on 

exchange of information on tax matters van de OESO, de "Statement on Transparency and 

exchange of information for tax purposes" van de G20, en de Veertig aanbevelingen inzake het 

witwassen van geld en de Negen bijzondere aanbevelingen inzake terrorismefinanciering van de 

Financial Action Task Force. 

 

De partijen nemen bovendien nota van de "Ten Key Principles for Information Exchange" die door 

de Ministers van Financiën van de G7-landen zijn aangenomen en zullen alles doen wat nodig is 

opdat deze beginselen in bilaterale contacten kunnen worden toegepast. 
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ARTIKEL 128 

 

Nieuwe financiële diensten 

 

Elk van beide partijen staat verleners van financiële diensten uit de andere partij die op haar 

grondgebied zijn gevestigd, toe om nieuwe financiële diensten te verlenen indien zij krachtens haar 

interne wetgeving aan haar eigen verleners van financiële diensten voor soortgelijke diensten onder 

vergelijkbare omstandigheden toestemming zou geven. De betrokken partij kan de rechtsvorm 

vaststellen waarin de dienst kan worden verleend en kan de verlening van de betrokken dienst aan 

een vergunningsplicht onderwerpen. Wanneer een vergunning vereist is, wordt hieromtrent binnen 

een redelijke termijn een besluit genomen en kan de vergunning uitsluitend worden geweigerd om 

de in artikel 126 van deze overeenkomst bedoelde redenen. 

 

 

ARTIKEL 129 

 

Gegevensverwerking 

 

1. De partijen staan verleners van financiële diensten van de andere partij toe gegevens in 

elektronische of in andere vorm met het oog op gegevensverwerking van en naar hun grondgebied 

te verzenden, wanneer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van de 

normale transacties van de betrokken verleners van financiële diensten. 

 

2. Elk van beide partijen neemt passende maatregelen ter bescherming van de privacy en de 

fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, in het bijzonder met betrekking tot de 

overdracht van persoonsgegevens. 
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ARTIKEL 130 

 

Specifieke uitzonderingen 

 

1. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig worden uitgelegd dat zij voor een partij, 

met inbegrip van haar openbare instanties, een beletsel vormt om op haar grondgebied exclusief 

activiteiten of diensten aan te bieden in het kader van een pensioenregeling van de overheid of een 

wettelijk stelsel van sociale zekerheid, tenzij verleners van financiële diensten deze activiteiten 

krachtens de interne regelgeving van die partij in concurrentie met openbare instanties of 

particuliere instellingen kunnen aanbieden. 

 

2. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst is van toepassing op de activiteiten van een 

centrale bank of een monetaire autoriteit of van enige andere openbare instantie die bevoegd is voor 

het monetaire beleid of het wisselkoersbeleid. 

 

3. Geen enkele bepaling van dit hoofdstuk kan zodanig worden uitgelegd dat zij voor een partij, 

met inbegrip van haar openbare instanties, een beletsel vormt om op haar grondgebied exclusief 

activiteiten of diensten aan te bieden voor rekening van of met garantiestelling door of 

gebruikmaking van de financiële middelen van de partij, of haar openbare instanties. 
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ARTIKEL 131 

 

Zelfregulerende organisaties 

 

Wanneer een partij het lidmaatschap van of deelneming aan, dan wel toegang tot een zelfregulerend 

lichaam, effecten- of termijnbeurs of effecten- of termijnmarkt, verrekenkantoor of een andere 

organisatie of vereniging als voorwaarde stelt voor verleners van financiële diensten uit de andere 

partij om op voet van gelijkheid met haar eigen verleners van financiële diensten financiële diensten 

te kunnen verlenen, of wanneer zij dergelijke entiteiten direct of indirect voorrechten of voordelen 

voor de verlening van financiële diensten toekent, waarborgt zij dat de verplichtingen van de 

artikelen 88 en 94 worden nageleefd. 

 

 

ARTIKEL 132 

 

Clearing- en betalingssystemen 

 

Onder voorwaarden van nationale behandeling verschaft elk van beide partijen aan op zijn 

grondgebied gevestigde verleners van financiële diensten uit de andere partij toegang tot betalings- 

en clearingsystemen van openbare instanties, alsmede tot voor de normale bedrijfsvoering 

beschikbare officiële financierings- en herfinancieringsfaciliteiten. Dit artikel beoogt niet toegang te 

verschaffen tot de kredietfaciliteiten in laatste instantie van de partij. 
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ARTIKEL 133 

 

Aanpassing van regelgeving 

 

1. De partijen erkennen het belang van de aanpassing van de bestaande wetgeving van Oekraïne 

aan die van de Europese Unie. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande wetten en 

toekomstige wetgeving geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis worden gebracht. 

 

2. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop deze overeenkomst wordt ondertekend, en 

wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-

acquis uitgebreid. 
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ONDERAFDELING 7 

 

VERVOER 

 

 

ARTIKEL 134 

 

Toepassingsgebied 

 

Deze onderafdeling bevat de beginselen van de liberalisering van vervoersdiensten ingevolge de 

afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk. 

 

 

ARTIKEL 135 

 

Internationaal vervoer over zee 

 

1. Deze overeenkomst is van toepassing op internationaal zeevervoer tussen de havens van 

Oekraïne en die van de lidstaten van de Europese Unie en tussen de havens van de lidstaten van de 

Europese Unie. Deze overeenkomst is tevens van toepassing op het zeevervoer tussen de havens 

van Oekraïne en derde landen en tussen de havens van de lidstaten van de Europese Unie en derde 

landen. 

 

2. Deze overeenkomst is niet van toepassing op intern zeevervoer tussen de havens van Oekraïne 

of tussen havens van een van de lidstaten van de Europese Unie. Onverminderd de voorgaande zin 

wordt het vervoer van materieel, zoals lege containers, dat niet tegen betaling als vracht wordt 

vervoerd tussen de havens van Oekraïne of tussen de havens van een van de lidstaten van de 

Europese Unie, als onderdeel van internationaal zeevervoer beschouwd. 
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3. Voor de toepassing van deze onderafdeling en van de afdelingen 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk: 

 

a) omvat "internationaal zeevervoer" vervoer van deur tot deur en multimodaal vervoer, zijnde 

het vervoer van goederen met behulp van meer dan een wijze van vervoer, waaronder ook 

vervoer over zee, met een enkel vervoersdocument, en in verband daarmee ook het 

rechtstreeks contracten sluiten et dienstverleners voor andere wijzen van vervoer; 

 

b) wordt onder "behandeling van zeevracht" verstaan: activiteiten van stuwadoorsbedrijven en 

terminalexploitanten, maar zonder de activiteiten van dokwerkers, wanneer dezen niet door de 

stuwadoorsbedrijven of terminalexploitanten zijn tewerkgesteld. De hier bedoelde activiteiten 

omvatten de organisatie van en het toezicht op: 

 

 i) het laden en lossen van schepen; 

 

 ii) het sjorren en losmaken van vracht; 

 

 iii) het in ontvangst nemen/afleveren en bewaken van vracht vóór verscheping of na 

lossing; 

 

c) wordt onder "in- en uitklaring" verstaan: de afhandeling van douaneformaliteiten namens een 

derde met betrekking tot de in-, uit- of doorvoer van vracht, ongeacht of deze dienst de 

hoofdactiviteit van de dienstverlener is of een gebruikelijke aanvulling op diens 

hoofdactiviteit; 
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d) wordt onder "diensten in verband met de opslag van containers" verstaan: de opslag van 

containers, op het haventerrein of verder landinwaarts, om ze te laden of te lossen, te repareren 

en gereed te maken voor verscheping; 

 

e) wordt onder "diensten van scheepsagenten" verstaan: activiteiten waarbij de zakelijke belangen 

van een of meer scheepvaartlijnen of scheepvaartmaatschappijen binnen een bepaald 

geografisch gebied door een agent worden behartigd voor de volgende doeleinden: 

 

 i) marketing en verkoop van zeevervoer en aanverwante diensten, van de prijsopgave tot 

de facturering, alsmede het afgeven van vrachtbrieven namens de maatschappijen, het 

kopen en weer verkopen van de nodige aanverwante diensten, het opstellen van 

documenten en het verschaffen van bedrijfsinformatie; 

 

 ii) het optreden namens ondernemingen, het organiseren van de afroep van aanvragen om 

scheepsruimte of, indien nodig, het overnemen van vracht; 

 

f) wordt onder "expediteursdiensten" verstaan: de activiteit waarbij namens een verzender de 

verscheping wordt georganiseerd en gevolgd, door vervoersdiensten en aanverwante diensten 

te contracteren, documenten op te stellen en bedrijfsinformatie te verschaffen; 

 

g) wordt onder "feederdiensten" verstaan: het vervoer voorafgaand aan en na het internationale 

vrachtvervoer over zee, met name in containers, tussen havens in een partij. 
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4. Elk van beide partijen kent aan vaartuigen die de vlag voeren van de andere partij of worden 

geëxploiteerd door dienstverleners uit de andere partij, geen minder gunstige behandeling toe dan 

die welke zij aan haar eigen vaartuigen of aan die van een derde land toekennen indien deze laatste 

gunstiger is, voor, onder meer, de toegang tot havens, het gebruik van infrastructuur en 

havendiensten, het gebruik van hulpdiensten voor zeevervoer1, evenals de daarmee verband 

houdende vergoedingen en heffingen, douanediensten en de toewijzing van aanlegplaatsen en laad- 

en losinstallaties. 

 

5. De partijen passen het beginsel van onbeperkte toegang tot de internationale markten voor 

zeevervoer op commerciële en niet-discriminerende grondslag toe. 

 

6. Bij de toepassing van de beginselen van de leden 4 en 5 van dit artikel zullen de partijen na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst: 

 

a) in toekomstige overeenkomsten met derde landen geen vrachtverdelingsregelingen opnemen 

met betrekking tot zeevervoersdiensten, met inbegrip van het vervoer van droge en vloeibare 

bulkladingen en het lijnverkeer, en dergelijke vrachtverdelingsregelingen beëindigen wanneer 

deze in eerdere bilaterale overeenkomsten voorkomen; en 

 

b) alle administratieve, technische en andere maatregelen opheffen die een indirecte beperking 

zouden kunnen inhouden voor en een discriminerend effect zouden kunnen hebben op 

onderdanen of ondernemingen uit de andere partij bij het verlenen van diensten voor 

internationaal zeevervoer, en afzien van invoering ervan. 

 

                                                 
1 Hulpdiensten voor zeevervoer omvatten behandeling van zeevracht, opslag, inklaring, 

diensten in verband met de opslag van containers, diensten van scheepsagenten, maritieme 

expediteursdiensten, verhuur van schepen met bemanning, onderhoud en reparatie van de 

vissersvaartuigen, duwen en slepen, en ondersteunende diensten in verband met zeevaart. 
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7. Elk van beide partijen staat verleners van diensten voor internationaal zeevervoer uit de 

andere partij toe vestigingen te hebben op haar grondgebied, onder voorwaarden, wat vestiging en 

exploitatie betreft, die niet minder gunstig zijn dan die welke zij aan haar eigen dienstverleners of 

aan dienstverleners van derde landen toekent, indien deze laatsten betere voorwaarden genieten. 

Wat de activiteiten van die vestigingen betreft, staat elk van beide partijen in overeenstemming met 

afdeling 2 van dit hoofdstuk aan dienstverleners uit de andere partij, in overeenstemming met haar 

wet- en regelgeving, toe economische activiteiten te ontplooien zoals, doch niet uitsluitend: 

 

a) het publiceren over, en het op de markt brengen en verkopen van zeevervoer en aanverwante 

diensten, van de prijsopgave tot de facturering, voor eigen rekening of voor rekening van 

andere verleners van diensten op het gebied van internationaal zeevervoer, door rechtstreeks 

contact met klanten; 

 

b) het verschaffen van bedrijfsinformatie op enigerlei wijze, waaronder door middel van 

geautomatiseerde informatiesystemen en de elektronische uitwisseling van gegevens 

(onverminderd niet-discriminerende beperkingen betreffende telecommunicatie); 

 

c) de voorbereiding van documentatie aangaande vervoer en douane en andere documenten 

betreffende de oorsprong en de kenmerken van hetgeen vervoerd wordt; 

 

d) de organisatie van de afroep van schepen of het in ontvangst nemen van vracht voor hun eigen 

rekening of voor rekening van andere verleners van diensten van internationaal zeevervoer; 

 

e) het sluiten van handelsovereenkomsten met in het betrokken land gevestigde 

scheepvaartondernemingen, met inbegrip van participaties in vennootschappen en het in 

dienst nemen van plaatselijk personeel of van personeel dat overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen van deze overeenkomst in het buitenland is aangeworven; 
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f) de aankoop en het gebruik, voor eigen rekening of voor rekening van hun klanten (en de 

wederverkoop aan hun klanten) van alle vormen van vervoersdiensten, met inbegrip van 

vervoer over de binnenwateren, over de weg en per spoor, en hulpdiensten voor alle vormen 

van vervoer, die voor een geïntegreerde dienstverlening op vervoersgebied vereist zijn; 

 

g) het in eigendom hebben van het materieel dat nodig is om economisch actief te zijn. 

 

8. Elk van beide partijen geeft verleners van diensten voor het internationale zeevervoer uit de 

andere partij op redelijke en niet-discriminerende voorwaarden toegang tot de volgende 

havendiensten: loodsen, sleepboothulp, bevoorrading met levensmiddelen, brandstof en water, 

ophalen en verwerken van afval, kapiteinsdiensten, navigatiehulp, diensten vanaf de wal die 

essentieel zijn voor het functioneren van een schip, waaronder communicatie, water- en 

elektriciteitsvoorziening, faciliteiten voor noodreparaties, verankering, aan- en afmeren. 

 

9. Elk van beide partijen staat verleners van diensten voor het internationale zeevervoer uit de 

andere partij toe, diensten voor internationaal zeevervoer waarbij uitvoering gedeeltelijk op zee 

plaatsvindt, verder landinwaarts op de binnenwateren van de andere partij te verlenen. 

 

10. Elk van beide partijen staat verleners van diensten voor internationaal zeevervoer uit de 

andere partij toe om, op niet-discriminerende grondslag en op tussen de betrokken ondernemingen 

overeengekomen voorwaarden, gebruik te maken van "feederdiensten" tussen de havens van 

Oekraïne of die van een van de lidstaten van de Europese Unie, die door in de eerstbedoelde partij 

geregistreerde verleners van diensten voor internationaal zeevervoer worden verleend. 
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11. Deze overeenkomst laat de toepassing van de overeenkomsten op het gebied van zeevervoer 

die zijn gesloten tussen Oekraïne en de lidstaten van de Europese Unie, voor buiten het 

toepassingsgebied van deze overeenkomst vallende aangelegenheden onverlet. Wanneer de 

bepalingen van deze overeenkomst ten aanzien van bepaalde aangelegenheden minder gunstig zijn 

dan die van bestaande overeenkomsten tussen de individuele lidstaten van de Europese Unie en 

Oekraïne, hebben de gunstigere bepalingen voorrang, onverminderd de verplichtingen van de EU-

partij en met inachtneming van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De 

bepalingen van deze overeenkomst komen in de plaats van die van eerdere bilaterale 

overeenkomsten tussen de lidstaten van de Europese Unie en Oekraïne, wanneer laatstgenoemde 

bepalingen ofwel in strijd zijn met eerstgenoemde, behalve in het in de voorgaande zin bedoelde 

geval, ofwel identiek zijn. Bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten die niet onder deze 

overeenkomst vallen, blijven van kracht. 

 

 

ARTIKEL 136 

 

Vervoer over de weg, per spoor en over de binnenwateren 

 

1. Met het oog op een gecoördineerde ontwikkeling en een geleidelijke liberalisering van het 

vervoer tussen de partijen in overeenstemming met hun respectieve commerciële behoeften zullen 

de voorwaarden betreffende de wederzijdse toegang tot elkaars markten voor het vervoer over de 

weg, per spoor of over de binnenwateren worden vastgesteld in eventuele bijzondere 

overeenkomsten betreffende die verschillende vormen van vervoer. 

 

2. De partijen stellen voor het sluiten van de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten 

geen voorwaarden voor wederzijdse toegang tot de markt die een meer beperkende situatie tussen 

de partijen tot gevolg hebben dan de situatie op de dag die aan de datum van inwerkingtreding van 

deze overeenkomst voorafgaat. 
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3. De bepalingen van bestaande bilaterale overeenkomsten die buiten het toepassingsgebied van 

de in lid 1 van dit artikel bedoelde eventuele toekomstige overeenkomsten vallen, blijven van 

toepassing. 

 

 

ARTIKEL 137 

 

Luchtvervoer 

 

1. Met het oog op een gecoördineerde ontwikkeling en een geleidelijke liberalisering van het 

vervoer tussen de partijen in overeenstemming met hun respectieve commerciële behoeften, zullen 

de voorwaarden betreffende de wederzijdse toegang tot elkaars markten voor het luchtvervoer 

worden geregeld volgens de overeenkomst betreffende de gemeenschappelijke luchtvaartruimte 

tussen de EU en Oekraïne, hierna "CAA" genoemd. 

 

2. Voorafgaand aan de sluiting van de CAA zien de partijen af van maatregelen of handelingen 

welke een meer beperkende of discriminerende situatie tot gevolg hebben dan de situatie vóór de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 138 

 

Aanpassing van regelgeving 

 

Oekraïne past zijn wetgeving, met inbegrip van zijn administratieve, technische en andere 

voorschriften, aan de op dat ogenblik op het gebied van het internationale zeevervoer bestaande 

wetgeving van de EU-partij aan, voor zover deze gericht is op de liberalisering en op de 

wederzijdse toegang tot de markten van de partijen alsmede het verkeer van reizigers en van 

goederen. Deze aanpassing vangt aan op de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend, en 

wordt geleidelijk tot alle in bijlage XVII bij deze overeenkomst bedoelde onderdelen van het EU-

acquis uitgebreid. 
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AFDELING 6 

 

ELEKTRONISCHE HANDEL 

 

 

ARTIKEL 139 

 

Doel en beginselen 

 

1. De partijen erkennen dat de elektronische handel de handelsmogelijkheden in vele sectoren 

verruimt en komen overeen de ontwikkeling van hun onderlinge elektronische handelsverkeer te 

bevorderen, met name door samenwerking op het gebied van de problemen die elektronische handel 

in het kader van dit hoofdstuk met zich meebrengt. 

 

2. De partijen zijn het erover eens dat de ontwikkeling van de elektronische handel volledig in 

overeenstemming moet zijn met de strengste internationale normen inzake gegevensbescherming, 

teneinde ervoor te zorgen dat de gebruikers vertrouwen in de elektronische handel hebben. 

 

3. De partijen komen overeen dat elektronische transmissies worden beschouwd als 

dienstverlening in de zin van afdeling 3 (Grensoverschrijdende dienstverlening) van dit hoofdstuk, 

die niet aan douanerechten kan worden onderworpen. 
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ARTIKEL 140 

 

Regelgevingsaspecten van elektronische handel 

 

1. De partijen onderhouden een dialoog over regelgevingskwesties in verband met de 

elektronische handel, onder meer over: 

 

a) de erkenning van aan het publiek afgegeven certificaten voor elektronische handtekeningen en 

bevordering van grensoverschrijdende certificeringsdiensten; 

 

b) de aansprakelijkheid van intermediairs bij de doorgifte of opslag van informatie; 

 

c) de behandeling van ongevraagde elektronische commerciële communicatie; 

 

d) consumentenbescherming op het gebied van de elektronische handel; 

 

e) andere kwesties die voor de ontwikkeling van de elektronische handel van belang zijn. 

 

2. Deze samenwerking kan geschieden in de vorm van een uitwisseling van informatie over de 

respectieve wetgeving van de partijen met betrekking tot deze kwesties en over de 

tenuitvoerlegging van die wetgeving. 
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AFDELING 7 

 

UITZONDERINGEN 

 

 

ARTIKEL 141 

 

Algemene uitzonderingen 

 

1. Onverminderd de algemene uitzonderingen van artikel 472 van deze overeenkomst zijn de 

bepalingen van dit hoofdstuk en van de bijlagen XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, XVI-F 

en XVI-I bij deze overeenkomst onderworpen aan de uitzonderingen van dit artikel. 

 

2. Onder voorbehoud dat de hieronder bedoelde maatregelen niet zodanig worden toegepast dat 

zij een middel tot een willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie tussen landen bij 

soortgelijke omstandigheden, of een verkapte beperking van het recht van vestiging of van 

grensoverschrijdende dienstverlening vormen, wordt geen bepaling van dit hoofdstuk uitgelegd als 

beletsel voor het vaststellen of toepassen door een van de partijen van maatregelen die: 

 

a) noodzakelijk zijn voor de bescherming van de openbare veiligheid of de openbare zeden of de 

handhaving van de openbare orde; 

 

b) noodzakelijk zijn voor de bescherming van het leven en de gezondheid van mens, dier of 

plant; 

 

c) betrekking hebben op de instandhouding van niet-duurzame natuurlijke hulpbronnen, mits die 

maatregelen met beperkingen voor interne investeerders of met beperkingen van het interne 

aanbod of verbruik van diensten gepaard gaan; 
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d) noodzakelijk zijn voor de bescherming van nationaal artistiek, historisch of archeologisch 

erfgoed; 

 

e) noodzakelijk zijn voor de handhaving van wet- en regelgeving die niet strijdig zijn met de 

bepalingen van dit hoofdstuk, met inbegrip van die welke betrekking hebben op: 

 

 i) het voorkómen van misleidende of frauduleuze praktijken of op middelen om de 

gevolgen van de niet-nakoming van contracten te compenseren; 

 

 ii) de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking en 

verspreiding van persoonsgegevens en op de bescherming van de vertrouwelijke aard 

van persoonlijke dossiers en rekeningen; 

 

 iii) veiligheid; 
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f) strijdig zijn met artikel 88, lid 1, en artikel 94 van deze overeenkomst, mits het verschil in 

behandeling bedoeld is om directe belastingen op doeltreffende of billijke wijze te kunnen 

opleggen of innen ten aanzien van economische activiteiten, investeerders of dienstverleners 

uit de andere partij1. 

 

3. De bepalingen van dit hoofdstuk en van de bijlagen XVI-A, XVI-B, XVI-C, XVI-D, XVI-E, 

XVI-F en XVI-I bij deze overeenkomst zijn niet van toepassing op de socialezekerheidsstelsels van 

de partijen of activiteiten op het grondgebied van de partijen die, al dan niet incidenteel, verband 

houden met de uitoefening van het overheidsgezag. 

 

 

                                                 
1 Maatregelen die bedoeld zijn om directe belastingen op billijke of doeltreffende wijze te 

kunnen opleggen en innen omvatten maatregelen die een partij op grond van zijn 

belastingstelsel neemt en die: 

i) van toepassing zijn op investeerders en dienstverleners die geen ingezetenen zijn, gezien het 

feit dat de fiscale verplichtingen van niet-ingezetenen worden vastgesteld op grond van 

belastbare feiten die hun oorsprong vinden of geschieden op het grondgebied van de partij; of 

ii) van toepassing zijn op niet-ingezetenen om ervoor te zorgen dat belastingen op het 

grondgebied van de partij kunnen worden opgelegd of geïnd; of  

iii) van toepassing zijn op niet-ingezetenen of ingezetenen ter voorkoming van 

belastingontwijking of -ontduiking, handhavingsbepalingen daaronder begrepen; of  

iv) van toepassing zijn op gebruikers van diensten die op of vanaf het grondgebied van de 

andere partij worden verleend, om ervoor te zorgen dat door die gebruikers verschuldigde 

belastingen die hun bron op het grondgebied van de partij hebben, kunnen worden opgelegd 

of geïnd; of 

v) een onderscheid maken tussen enerzijds investeerders en dienstverleners die 

belastingplichtig zijn ter zake van wereldwijd belastbare feiten, en anderzijds andere 

investeerders en dienstverleners, gezien het verschil in de aard van de heffingsgrondslag 

tussen hen; of  

vi) inkomen, winst, voordeel, verlies, aftrek of krediet van ingezeten personen of filialen, dan 

wel tussen gelieerde personen of filialen van dezelfde persoon vaststellen, toewijzen of 

omslaan, om de belastinggrondslag van de partij te behouden.  

De belastingvoorwaarden of -concepten onder f) en in deze voetnoot worden vastgesteld 

volgens de belastingdefinities en -concepten, dan wel gelijkwaardige of soortgelijke definities 

en concepten van het interne recht van de partij die de maatregel neemt. 
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ARTIKEL 142 

 

Belastingmaatregelen 

 

De meestbegunstigingsbehandeling die ingevolge dit hoofdstuk wordt toegekend, is niet van 

toepassing op de belastingbehandeling die de partijen geven of in de toekomst zullen geven op basis 

van overeenkomsten tussen hen ter voorkoming van dubbele belasting. 

 

 

ARTIKEL 143 

 

Uitzonderingen met betrekking tot de veiligheid 

 

1. Geen enkele bepaling in deze overeenkomst wordt zodanig uitgelegd dat: 

 

a) een partij verplicht wordt gegevens te verstrekken, wanneer zij meent dat openbaarmaking 

van die gegevens in strijd is met haar wezenlijke veiligheidsbelangen; of 

 

b) een partij belet wordt maatregelen te nemen die zij ter bescherming van haar wezenlijke 

veiligheidsbelangen nodig acht en die: 

 

 i) verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie of oorlogstuig; 

 

 ii) betrekking hebben op economische activiteiten die direct of indirect de bevoorrading 

van een militaire inrichting als doel hebben; 
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 iii) betrekking hebben op splijt- of fusiestoffen of op grondstoffen waaruit deze kunnen 

worden vervaardigd; of 

 

 iv) in tijden van oorlog of ernstige internationale spanningen worden genomen; of 

 

c) de partijen belet worden maatregelen te nemen tot uitvoering van de verplichtingen die zij op 

zich hebben genomen met het oog op de handhaving van de internationale vrede en 

veiligheid. 

 

 

HOOFDSTUK 7 

 

BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER 

 

 

ARTIKEL 144 

 

Lopende betalingen 

 

De partijen verbinden zich ertoe overeenkomstig artikel VIII van de Statuten van het Internationaal 

Monetair Fonds toe te staan dat alle betalingen en overboekingen op de lopende rekening van de 

betalingsbalans tussen de partijen worden verricht in vrij converteerbare valuta, en geen 

beperkingen dienaangaande vast te stellen. 
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ARTIKEL 145 

 

Kapitaalverkeer 

 

1. Met betrekking tot de verrichtingen op de kapitaalrekening en de financiële rekening van de 

betalingsbalans waarborgen de partijen vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst het vrije 

verkeer van kapitaal met betrekking tot directe investeringen1 welke in overeenstemming met de 

wetten van het gastland zijn, en investeringen in overeenstemming met hoofdstuk 6 (Vestiging, 

handel in diensten en elektronische handel) van titel IV van deze overeenkomst, alsook de liquidatie 

of de repatriëring van die investeringen en van alle opbrengsten daarvan. 

 

2. Wat de andere verrichtingen op de kapitaalrekening en de financiële rekening van de 

betalingsbalans betreft, waarborgen de partijen vanaf de inwerkingtreding van deze overeenkomst 

en onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst: 

 

a) het vrije kapitaalverkeer inzake kredieten in verband met commerciële transacties of met het 

verlenen van diensten waaraan een ingezetene van een van de partijen deelneemt; 

 

b) het vrije verkeer van kapitaal in verband met beleggingen, leningen en kredieten van de 

investeerders uit de andere partij. 

 

                                                 
1 Met inbegrip van de verwerving van onroerend goed in verband met directe investeringen. 
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3. Oekraïne spant zich in te komen tot de liberalisering van verrichtingen op de kapitaalrekening 

en de financiële rekening van de betalingsbalans tot het niveau van de liberalisering in de EU-partij 

voorafgaand aan toekenning van een behandeling conform die welke binnen de interne markt 

gebruikelijk is voor financiële diensten in de zin van artikel 4, lid 3, van bijlage XVII bij deze 

overeenkomst. Een positieve beoordeling van de wetgeving van Oekraïne inzake het 

kapitaalverkeer, en van de tenuitvoerlegging en de voortgezette handhaving ervan in 

overeenstemming met de in artikel 4, lid 3, van bijlage XVII bij deze overeenkomst verankerde 

beginselen, is een conditio sine qua non voor elk besluit van het Handelscomité tot toekenning van 

behandeling conform de behandeling die binnen de interne markt gebruikelijk is, voor financiële 

diensten. 

 

4. Onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, stellen de partijen geen 

nieuwe beperkingen in op het kapitaalverkeer en op lopende betalingen tussen ingezetenen van de 

EU-partij en van Oekraïne en brengen zij in de bestaande regelingen geen verdere beperkingen aan. 

 

 

ARTIKEL 146 

 

Vrijwaringsmaatregelen 

 

Onverminderd hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald, kunnen de betrokken partijen, 

wanneer in uitzonderlijke omstandigheden betalingen of kapitaalbewegingen tussen de partijen 

ernstige moeilijkheden veroorzaken of dreigen te veroorzaken voor het wisselkoersbeleid of het 

monetair beleid1 in een of meer lidstaten van de Europese Unie of in Oekraïne, voor een periode 

van ten hoogste zes maanden strikt noodzakelijke vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van 

kapitaalbewegingen tussen de EU-partij en Oekraïne treffen. De partij die de 

vrijwaringsmaatregelen neemt, stelt de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis en legt zo 

spoedig mogelijk een tijdschema voor de opheffing van deze maatregelen voor. 

 

 

                                                 
1 Met inbegrip van ernstige moeilijkheden met betrekking tot de betalingsbalans.  
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ARTIKEL 147 

 

Bepalingen inzake bevordering van het verkeer en verdere liberalisering 

 

1. De partijen plegen overleg teneinde hun onderlinge kapitaalverkeer te vergemakkelijken met 

het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst. 

 

2. Gedurende de eerste vier jaar volgend op de inwerkingtreding van deze overeenkomst nemen 

de partijen maatregelen met het oog op de totstandbrenging van de voorwaarden die nodig zijn voor 

het verder geleidelijk toepasselijk maken van de voorschriften van de EU-partij op het vrije verkeer 

van kapitaal. 

 

3. Uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 

beoordeelt het Handelscomité de genomen maatregelen opnieuw en stelt het de modaliteiten voor 

verdere liberalisering vast. 
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HOOFDSTUK 8 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

 

 

ARTIKEL 148 

 

Doelstellingen 

 

De partijen erkennen de bijdrage van transparante, niet-discriminerende, op concurrentie gebaseerde 

en openbare aanbestedingen aan een duurzame economische ontwikkeling en stellen zich een 

effectieve, wederzijdse en geleidelijke openstelling van hun respectieve markten voor 

overheidsopdrachten ten doel. 

 

Dit hoofdstuk voorziet in wederzijdse toegang tot markten voor overheidsopdrachten op basis van 

het beginsel van nationale behandeling op nationaal, regionaal en lokaal niveau voor 

overheidsopdrachten en concessies in zowel de traditionele als in de nutssector. Het voorziet in de 

geleidelijke aanpassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten in Oekraïne aan het EU-

acquis inzake overheidsopdrachten, en in een institutionele hervorming alsmede de inrichting van 

een doeltreffend systeem voor overheidsopdrachten op basis van de voor overheidsopdrachten in de 

EU-partij geldende beginselen, en de voorwaarden en definities van Richtlijn 2004/18/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures 

voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, hierna "Richtlijn 

2004/18/EG" genoemd, en van Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de 

sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten, hierna "Richtlijn 2004/17/EG" 

genoemd. 
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ARTIKEL 149 

 

Toepassingsgebied 

 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op werken, leveringen en diensten in de nutssector en op 

concessies voor werken en diensten. 

 

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op aanbestedende diensten en aanbestedende entiteiten, hierna 

"aanbestedende diensten" genoemd, die voldoen aan de definities van het EU-acquis op het gebied 

van overheidsopdrachten. Het heeft tevens betrekking op publiekrechtelijke instellingen en 

openbare nutsbedrijven, zoals overheidsondernemingen die de desbetreffende activiteiten verrichten 

en particuliere ondernemingen die op basis van bijzondere en exclusieve rechten actief zijn in de 

nutssector. 

 

3. Dit hoofdstuk is van toepassing op contracten boven de drempelwaarde die is vastgesteld in 

bijlage XXI-P. 

 

De berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht wordt gebaseerd op het in totaal 

te betalen bedrag, exclusief belasting over de toegevoegde waarde. Bij het hanteren van deze 

drempelwaarden berekent Oekraïne deze waarden en rekent het deze om naar zijn nationale 

munteenheid, waarbij het gebruik maakt van de wisselkoers van zijn nationale bank. 

 

Deze drempelwaarden worden om de twee jaar herzien, te beginnen in het eerste jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst, op basis van de gemiddelde dagwaarde van de euro, 

uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, over de 24 maanden die eindigen op de laatste dag van 

augustus voorafgaand aan de herziening die per 1 januari in werking treedt. De aldus herziene 

drempelwaarden worden, indien nodig, naar beneden afgerond op het naaste veelvoud van 

1 000 EUR. De herziening van de drempelwaarden wordt goedgekeurd door het Handelscomité, 

overeenkomstig de procedure die is omschreven in Titel VII (Institutionele, algemene en 

slotbepalingen) van deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 150 

 

Institutionele achtergrond 

 

1. De partijen brengen een passend institutioneel kader tot stand, alsmede de mechanismen die 

nodig zijn voor de juiste werking van het systeem voor overheidsopdrachten en de implementatie 

van de desbetreffende beginselen, en handhaven deze. 

 

2. In het kader van de institutionele hervorming wijst Oekraïne in het bijzonder de volgende 

organen aan: 

 

a) een centraal uitvoerend orgaan dat verantwoordelijk is voor het economisch beleid en belast is 

met het waarborgen van een coherent beleid op alle gebieden die met overheidsopdrachten 

verband houden. Een dergelijk orgaan bevordert en coördineert de tenuitvoerlegging van dit 

hoofdstuk en geeft richting aan het proces van aanpassing van de wetgeving; 

 

b) een onpartijdig en onafhankelijk orgaan dat is belast met de beoordeling van besluiten van de 

aanbestedende diensten bij de plaatsing van opdrachten. In deze context wordt onder 

"onafhankelijk" verstaan dat dit orgaan een overheidsinstantie moet zijn dat los staat van alle 

aanbestedende diensten en marktpartijen. Tegen de besluiten van dit orgaan moet beroep in 

rechte kunnen worden ingesteld. 

 

3. De partijen waarborgen dat de besluiten van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de 

beoordeling van klachten, daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd. 
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ARTIKEL 151 

 

Basisnormen voor de gunning van opdrachten 

 

1. Uiterlijk 6 maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voldoen de partijen aan 

een serie basisnormen voor de gunning van alle opdrachten, zoals voorgeschreven door de leden 2 

tot en met 15 van dit artikel. Deze basisnormen vloeien rechtstreeks voort uit de voorschriften en 

beginselen voor overheidsopdrachten als vervat in het EU-acquis voor overheidsopdrachten, met 

inbegrip van de beginselen van non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en 

evenredigheid. 

 

Publicatie 

 

2. De partijen waarborgen dat alle voorgenomen overheidsopdrachten op toereikende wijze in 

daartoe geëigende media worden bekendgemaakt: 

 

a) opdat de markt wordt geopend voor mededinging, en 

 

b) opdat belanghebbende marktdeelnemers passende toegang hebben tot informatie over de 

voorgenomen overheidsopdracht, voorafgaand aan de gunning ervan, en opdat zij hun 

belangstelling tot inschrijving voor de opdracht kenbaar kunnen maken. 

 

3. De bekendmaking zal passend zijn ten opzichte van het economisch belang van de opdracht 

voor marktdeelnemers. 
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4. De bekendmaking omvat ten minste de wezenlijke details van de te plaatsen opdracht, de 

criteria voor selectie op kwaliteit, de gunningsmethode, de criteria voor gunning en elke andere 

aanvullende informatie die een marktdeelnemer redelijkerwijs nodig heeft om te besluiten of hij zijn 

interesse voor het verkrijgen van de opdracht kenbaar maakt. 

 

Gunning van opdrachten 

 

5. Alle opdrachten worden gegund aan de hand van transparante en onpartijdige 

gunningsprocedures die corruptiepraktijken voorkomen. De onpartijdigheid wordt in het bijzonder 

gewaarborgd door de niet-discriminerende omschrijving van de inhoud van het contract, gelijke 

toegang voor alle marktdeelnemers, passende termijnen en een transparante en objectieve 

benadering. 

 

6. Bij de omschrijving van de kenmerken van de gevraagde werken, leveringen of diensten 

gebruiken de aanbestedende diensten algemene omschrijvingen wat de prestaties en functies 

aangaat, alsmede internationale, Europese en nationale normen. 

 

7. De omschrijving van de kenmerken die zijn vereist voor een werk, levering of dienst mag niet 

verwijzen naar een bepaald fabricaat of een bepaalde herkomst, of een bepaald procedé, of naar een 

handelsmerk, octrooi, een type of bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, tenzij een 

dergelijke verwijzing wordt gerechtvaardigd door de inhoud van het contract en vergezeld gaat van 

de woorden "of daaraan gelijkwaardig". Bij voorkeur worden algemene omschrijvingen van de 

prestaties of functies gebruikt. 
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8. Aanbestedende diensten leggen geen voorwaarden op die leiden tot directe of indirecte 

discriminatie van marktdeelnemers uit de andere partij, zoals het vereiste dat marktdeelnemers die 

belangstelling hebben voor de overeenkomst, in hetzelfde land, dezelfde regio of op hetzelfde 

grondgebied als de aanbestedende dienst gevestigd moeten zijn. 

 

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, kan van de aanvrager aan wie een opdracht wordt 

gegund, in gevallen waarin de specifieke omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen worden 

verlangd dat hij een bepaalde zakelijke infrastructuur vestigt op de plaats waar de prestaties 

plaatsvinden. 

 

9. De termijnen voor de indiening van blijken van belangstelling en van een offerte zijn lang 

genoeg om marktdeelnemers uit de andere partij in staat te stellen een zinvolle evaluatie te maken 

en hun offerte voor te bereiden. 

 

10. Alle deelnemers moeten vooraf kennis kunnen nemen van de toepasselijke voorschriften, de 

selectie- en de gunningscriteria. Deze voorschriften moeten voor alle deelnemers op dezelfde wijze 

worden toegepast. 

 

11. Aanbestedende diensten mogen een beperkt aantal inschrijvers verzoeken een offerte in te 

dienen, mits: 

 

a) dit geschiedt op transparante en niet-discriminerende wijze; en 

 

b) de selectie enkel op basis van objectieve criteria plaatsvindt, zoals ervaring van de 

inschrijvers in de desbetreffende sector, omvang en infrastructuur van hun onderneming en 

technische en professionele vaardigheden. 
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Wanneer een beperkt aantal inschrijvers wordt verzocht een offerte in te dienen, moet voldoende 

concurrentie worden gewaarborgd. 

 

12. Aanbestedende diensten kunnen de procedure van gunning via onderhandelingen alleen in 

bepaalde uitzonderlijke gevallen toepassen, wanneer de toepassing van die procedure de 

mededinging daadwerkelijk niet vervalst. 

 

13. Aanbestedende diensten mogen alleen gebruikmaken van kwalificatiesystemen wanneer de 

lijst van gekwalificeerde ondernemingen wordt opgesteld aan de hand van een transparante en open 

procedure die in voldoende mate is bekendgemaakt. Contracten die binnen het toepassingsgebied 

van dergelijke systemen vallen, worden eveneens op niet-discriminerende grondslag gegund. 

 

14. De partijen waarborgen dat contracten op transparante wijze worden gegund aan de 

inschrijver die de economisch meest voordelige offerte of de offerte met de laagste prijs heeft 

ingediend, op basis van de vooraf vastgestelde en meegedeelde aanbestedingscriteria en procedurele 

voorschriften. De eindbeslissingen moeten onverwijld aan alle inschrijvers worden meegedeeld. 

Indien een inschrijver aan wie de opdracht niet is gegund daarom verzoekt, moeten de redenen 

voldoende gedetailleerd worden verstrekt om tegen het desbetreffende besluit te kunnen opkomen. 

 

Rechtsbescherming 

 

15. De partijen dragen er zorg voor dat eenieder die belang heeft of heeft gehad bij de gunning 

van een bepaalde opdracht en die door een beweerde schending schade heeft geleden of dreigt te 

lijden, recht heeft op daadwerkelijke onpartijdige rechtsbescherming tegen besluiten van de 

aanbestedende dienst in verband met de gunning van die opdracht. De besluiten tijdens en aan het 

einde van zo'n beroeps- of bezwaarprocedure worden openbaar gemaakt op een wijze die toereikend 

is om alle belanghebbende marktdeelnemers te informeren. 
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ARTIKEL 152 

 

Planning van aanpassing van wetgeving 

 

1. Vóór de aanvang van de aanpassing van wetgeving dient Oekraïne bij het Handelscomité een 

uitgebreid stappenplan voor de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk in, met tijdschema's en 

termijnen voor alle hervormingen in termen van aanpassing van wetgeving en institutionele 

capaciteitsopbouw. Dit stappenplan moet in overeenstemming zijn met de in bijlage XXI-A bij deze 

overeenkomst vermelde fasen en tijdschema's. 

 

2. Het stappenplan omvat alle aspecten van de hervorming en het algemene rechtskader voor de 

tenuitvoerlegging van activiteiten op het gebied van overheidsopdrachten, met name: aanpassing 

van wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten, opdrachten in de nutssector, concessies voor 

werken en evaluatieprocedures, versterking van de administratieve capaciteit op alle niveaus, met 

inbegrip van beroepsinstanties en handhavingsmechanismen. 

 

3. Na een positief advies van het Handelscomité wordt dit stappenplan als referentiedocument 

voor de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk beschouwd. De Europese Unie doet al het mogelijk om 

Oekraïne bij de tenuitvoerlegging van dit stappenplan bij te staan. 
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ARTIKEL 153 

 

Aanpassing van wetgeving 

 

1. Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn bestaande en toekomstige wetgeving inzake 

overheidsopdrachten geleidelijk in overeenstemming met het EU-acquis op dit gebied worden 

gebracht. 

 

2. Aanpassing van wetgeving geschiedt in opeenvolgende fasen als vermeld in de bijlagen XXI-

A, XXI-B tot en met XXI-E, XXI-G, XXI-H, en XXI-J bij deze overeenkomst. In de bijlagen XXI-

F en XXI-I bij deze overeenkomst worden niet-bindende elementen vermeld die niet in nationaal 

recht hoeven te worden omgezet; de bijlagen XXI-K tot en met N bij deze overeenkomst bevatten 

elementen van het EU-acquis die buiten het bereik van de aanpassing van wetgeving vallen. Bij dit 

proces wordt naar behoren rekening gehouden met de desbetreffende jurisprudentie van het Hof van 

Justitie van de Europese Unie en met de door de Europese Commissie vastgestelde 

uitvoeringsmaatregelen, alsmede met, indien nodig, wijzigingen van het EU-acquis die zich 

tussentijds voordoen. De tenuitvoerlegging van elke fase wordt geëvalueerd door het 

Handelscomité, en na een positieve beoordeling door dit comité gekoppeld aan wederzijdse 

verlening van markttoegang als uiteengezet in bijlage XXI-A bij deze overeenkomst. De Europese 

Commissie stelt Oekraïne onverwijld in kennis van wijzigingen van het EU-acquis. Zij verstrekt 

passend advies en passende technische bijstand met het oog op de implementatie van die 

wijzigingen. 

 

3. De partijen komen overeen dat het Handelscomité alleen tot de beoordeling van een volgende 

fase overgaat als de maatregelen ter implementatie van de voorgaande fase overeenkomstig de 

modaliteiten van lid 2 van dit artikel zijn uitgevoerd en goedgekeurd. 
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4. De partijen waarborgen dat de aspecten en gebieden van overheidsopdrachten die niet onder 

dit artikel vallen, in overeenstemming zijn met de beginselen van transparantie, niet-discriminatie 

en gelijke behandeling, als uiteengezet in artikel 151 van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 154 

 

Markttoegang 

 

1. De partijen komen overeen dat zij hun respectieve markten geleidelijk en gelijktijdig 

daadwerkelijk en wederzijds zullen openstellen Tijdens het proces van aanpassing van wetgeving 

wordt de mate van de wederzijds verleende markttoegang gekoppeld aan de in dit proces geboekte 

vooruitgang, zoals voorgeschreven in bijlage XXI-A bij deze overeenkomst. 

 

2. Het besluit om over te gaan tot een volgende fase van marktopenstelling wordt genomen op 

basis van een beoordeling van de kwaliteit van de aangenomen wetgeving alsmede van de 

praktische tenuitvoerlegging ervan. Dergelijke beoordelingen worden op regelmatige basis door het 

Handelscomité gedaan. 

 

3. Voor zover een partij ingevolge bijlage XXI-A bij deze overeenkomst haar markt voor 

overheidsopdrachten voor de andere partij heeft opengesteld, verleent de EU-partij aan Oekraïense 

ondernemingen, ongeacht of deze in de EU-partij zijn gevestigd, toegang tot procedures voor de 

gunning van overheidsopdrachten overeenkomstig de EU-voorschriften voor overheidsopdrachten, 

en behandelt zij voornoemde ondernemingen niet minder gunstig dan ondernemingen uit de EU-

partij. Oekraïne verleent aan ondernemingen uit de EU-partij, ongeacht of deze in Oekraïne zijn 

gevestigd, toegang tot procedures voor de gunning van overheidsopdrachten overeenkomstig de 

nationale voorschriften voor overheidsopdrachten, en behandelt voornoemde ondernemingen niet 

minder gunstig dan ondernemingen uit Oekraïne. 
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4. Na de tenuitvoerlegging van de laatste fase van het proces van aanpassing van wetgeving 

onderzoeken de partijen of ook beneden de in artikel 149, lid 3, van deze overeenkomst bedoelde 

drempelwaarden, wederzijds toegang tot de markt voor overheidsopdrachten kan worden verleend. 

 

5. Finland maakt een voorbehoud ten aanzien van Åland. 

 

 

ARTIKEL 155 

 

Informatie 

 

1. De partijen waarborgen dat de aanbestedende diensten en de marktdeelnemers goed zijn 

geïnformeerd over procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, onder meer door 

bekendmaking van alle wetgeving en administratieve uitspraken ter zake. 

 

2. De partijen waarborgen dat de informatie over mogelijkheden wat overheidsopdrachten 

betreft, daadwerkelijk wordt verspreid. 
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ARTIKEL 156 

 

Samenwerking 

 

1. De partijen versterken hun samenwerking door de uitwisseling van ervaring en informatie 

over hun beste praktijken en regelgevingskaders. 

 

2. De EU-partij bevordert de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk, onder meer door technische 

bijstand in voorkomend geval. In overeenstemming met titel VI inzake samenwerking op financieel 

gebied (Samenwerking op financieel gebied en antifraudebepalingen) van deze overeenkomst, 

worden specifieke besluiten inzake financiële bijstand genomen door middel van de desbetreffende 

EU-mechanismen en -instrumenten voor het verlenen van financiële bijstand. 

 

3. Een indicatieve lijst van aangelegenheden ten aanzien waarvan kan worden samengewerkt, is 

opgenomen in bijlage XXI-O bij deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 9 

 

INTELLECTUELE EIGENDOM 

 

 

AFDELING 1 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 157 

 

Doelstellingen 

 

De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn: 

 

a) het bevorderen van de productie en commercialisering van innovatieve en creatieve producten 

in de partijen; en 

 

b) het bereiken van een adequaat en doeltreffend beschermings- en handhavingsniveau voor 

intellectuele-eigendomsrechten. 

 

 



 

EU/UA/nl 213 

ARTIKEL 158 

 

Aard en toepassingsgebied van de verplichtingen 

 

1. De partijen waarborgen een adequate en doeltreffende tenuitvoerlegging van de internationale 

verdragen inzake intellectuele eigendom waarbij zij partij zijn, met inbegrip van de Overeenkomst 

inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die is opgenomen in bijlage 1C bij de 

WTO-overeenkomst, hierna de "TRIPs-overeenkomst" genoemd. De bepalingen van dit 

hoofdstuk vormen een aanvulling op en specificatie van de tussen de partijen geldende rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de TRIPs-overeenkomst en andere internationale verdragen op het 

gebied van intellectuele eigendom. 

 

2. In het kader van deze overeenkomst omvatten intellectuele-eigendomsrechten het volgende: 

auteursrechten, met inbegrip van de auteursrechten op computerprogramma's en databanken, en 

naburige rechten, rechten in verband met octrooien, met inbegrip van octrooien voor 

biotechnologische uitvindingen, handelsmerken, handelsnamen voor zover deze in het betrokken 

interne recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd, tekeningen en modellen, 

schema's (topografieën) van geïntegreerde schakelingen, geografische aanduidingen, met inbegrip 

van benamingen van oorsprong, aanduidingen van herkomst, kwekersrechten, alsmede bescherming 

van niet openbaargemaakte informatie en bescherming tegen oneerlijke mededinging, als bedoeld in 

artikel 10 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (1967), 

hierna het "Verdrag van Parijs" genoemd. 
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ARTIKEL 159 

 

Overdracht van technologie 

 

1. De partijen komen overeen standpunten en informatie uit te wisselen over hun interne en 

internationale praktijk en beleid met betrekking tot de overdracht van technologie. Dit omvat in het 

bijzonder maatregelen om informatiestromen, zakelijke partnerschappen, de verlening van licenties 

en sublicenties op vrijwillige basis te vergemakkelijken. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 

de voorwaarden die nodig zijn voor het scheppen van een passend gunstig klimaat voor 

technologieoverdracht in de gastlanden, met inbegrip van kwesties als het desbetreffende juridische 

kader en de ontwikkeling van menselijk kapitaal. 

 

2. De partijen waarborgen dat de legitieme belangen van de houders van intellectuele-

eigendomsrechten worden beschermd. 

 

 

ARTIKEL 160 

 

Uitputting 

 

Het staat de partijen vrij hun eigen regeling voor de uitputting van intellectuele-eigendomsrechten 

vast te stellen, met inachtneming van de TRIPs-overeenkomst. 
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AFDELING 2 

 

NORMEN BETREFFENDE INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

 

 

ONDERAFDELING 1 

 

AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN 

 

 

ARTIKEL 161 

 

Geboden bescherming 

 

De partijen leven de volgende bepalingen na: 

 

a) de artikelen 1 tot en met 22 van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van 

uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (1961), 

hierna "het Verdrag van Rome" genoemd; 

 

b) de artikelen 1 tot en met 18 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van 

letterkunde en kunst (1886, laatstelijk gewijzigd in 1979), hierna "de Berner Conventie" 

genoemd; 

 

c) de artikelen 1 tot en met 14 van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor intellectuele 

eigendom (hierna "de WIPO" genoemd) inzake het auteursrecht (1996), hierna "het WCT" 

genoemd; en 

 

d) de artikelen 1 tot en met 23 van het Verdrag van de WIPO inzake uitvoeringen en 

fonogrammen (1996). 
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ARTIKEL 162 

 

Duur van de rechten van de auteur 

 

1. Het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst in de zin van artikel 2 van de Berner 

Conventie geldt gedurende het leven van de auteur en tot 70 jaar na zijn/haar dood, ongeacht op 

welk tijdstip het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. 

 

2. In geval van een gemeenschappelijk auteursrecht op een zelfde werk wordt de in lid 1 

vastgestelde termijn berekend vanaf de dag van overlijden van de langstlevende auteur. 

 

3. Voor anonieme of pseudonieme werken bedraagt de beschermingstermijn 70 jaar vanaf het 

tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Indien 

evenwel het door de auteur aangenomen pseudoniem geen enkele twijfel aan zijn/haar identiteit laat 

of de auteur zijn/haar identiteit tijdens de in de eerste zin aangegeven termijn openbaart, geldt de in 

lid 1 vastgestelde termijn. 

 

4. Voor werken die in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen gepubliceerd zijn 

en waarvoor de beschermingstermijn ingaat op het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze 

voor het publiek toegankelijk is gemaakt, loopt de beschermingstermijn voor elk onderdeel 

afzonderlijk. 

 

5. Voor werken waarvan de beschermingstermijn niet berekend is vanaf de dood van de auteur 

of auteurs en die niet binnen 70 jaar na hun totstandkoming op geoorloofde wijze voor het publiek 

toegankelijk zijn gemaakt, vervalt de bescherming. 
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ARTIKEL 163 

 

Duur van de bescherming van cinematografische of audiovisuele werken 

 

1. De hoofdregisseur van een cinematografisch of audiovisueel werk wordt als de auteur of een 

van de auteurs beschouwd. Het staat de partijen vrij andere personen als coauteur aan te wijzen. 

 

2. De beschermingstermijn van een cinematografisch of audiovisueel werk bedraagt ten minste 

70 jaar na de dood van de langstlevende van een groep van bepaalde personen, ongeacht of zij al 

dan niet als coauteur zijn aangewezen. Deze groep omvat ten minste de hoofdregisseur, de 

scenarioschrijver, de auteur van de dialogen en de componist van de muziek die specifiek voor 

gebruik in het cinematografische of audiovisuele werk is gemaakt. 

 

 

ARTIKEL 164 

 

Duur van de naburige rechten 

 

1. De rechten van uitvoerende kunstenaars vervallen niet eerder dan 50 jaar na de datum van de 

uitvoering. Indien echter binnen deze termijn een vastlegging van de uitvoering op geoorloofde 

wijze gepubliceerd of op geoorloofde wijze aan het publiek meegedeeld is, vervallen de rechten niet 

eerder dan 50 jaar na de datum van die eerste publicatie of, ingeval deze eerder valt, die eerste 

mededeling aan het publiek. 
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2. De rechten van producenten van fonogrammen vervallen niet eerder dan 50 jaar na de 

vastlegging. Indien het fonogram echter binnen deze termijn op geoorloofde wijze gepubliceerd is, 

vervallen de rechten niet eerder dan 50 jaar na de datum van die eerste publicatie. Indien binnen de 

in de eerste zin bedoelde termijn geen geoorloofde publicatie heeft plaatsgevonden en het fonogram 

tijdens deze termijn op geoorloofde wijze aan het publiek is medegedeeld, vervallen de rechten 

50 jaar na de datum van de eerste geoorloofde mededeling aan het publiek. 

 

3. De rechten van producenten van de eerste vastlegging van een film vervallen niet eerder dan 

50 jaar na de vastlegging. Indien de film echter binnen deze termijn op geoorloofde wijze 

gepubliceerd of op geoorloofde wijze aan het publiek meegedeeld is, vervallen de rechten niet 

eerder dan 50 jaar na de datum van die eerste publicatie of, ingeval deze eerder valt, die eerste 

mededeling aan het publiek. Onder "film" wordt verstaan een cinematografisch of audiovisueel 

werk of bewegende beelden, met of zonder geluid. 

 

4. De rechten van omroeporganisaties vervallen niet eerder dan 50 jaar na de eerste uitzending 

van een programma, ongeacht of deze uitzendingen al dan niet via de ether plaatsvinden, 

uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen. 
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ARTIKEL 165 

 

Bescherming van niet eerder gepubliceerde werken 

 

Eenieder die na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming een niet eerder gepubliceerd 

werk voor het eerst op geoorloofde wijze publiceert of op geoorloofde wijze aan het publiek 

meedeelt, geniet een bescherming die gelijkwaardig is met de vermogensrechten van de auteur. De 

beschermingstermijn van deze rechten bedraagt 25 jaar vanaf het tijdstip waarop het werk voor het 

eerst op geoorloofde wijze gepubliceerd of op geoorloofde wijze aan het publiek meegedeeld is. 

 

 

ARTIKEL 166 

 

Kritische en wetenschappelijke publicaties 

 

De partijen kunnen tevens kritische en wetenschappelijke publicaties van publiek domein geworden 

werken beschermen. De beschermingstermijn van die rechten bedraagt maximaal 30 jaar vanaf het 

tijdstip waarop de publicatie voor het eerst op geoorloofde wijze gepubliceerd is. 
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ARTIKEL 167 

 

Bescherming van foto's 

 

Foto's die oorspronkelijk zijn in de zin dat zij een eigen schepping van de auteur zijn, worden 

overeenkomstig artikel 162 van deze overeenkomst beschermd. De partijen kunnen voorzien in de 

bescherming van andere foto's. 

 

 

ARTIKEL 168 

 

Samenwerking bij het collectieve beheer van rechten 

 

De partijen erkennen de noodzaak van afspraken tussen hun respectieve auteursrechtenorganisaties 

teneinde de toegang tot en de levering van inhoud tussen de grondgebieden van de partijen te 

vergemakkelijken en de wederzijdse overdracht van royalty's voor het gebruik van werken of ander 

beschermd materiaal van de partijen te waarborgen. De partijen erkennen dat hun respectieve 

auteursrechtenorganisaties een hoog niveau van rationalisatie en transparantie met betrekking tot de 

uitvoering van hun taken moeten bereiken. 
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ARTIKEL 169 

 

Recht met betrekking tot vastlegging 

 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vastlegging verstaan de opname van geluiden 

en beelden ,of van de weergave daarvan, door middel waarvan deze kunnen worden waargenomen, 

gereproduceerd of medegedeeld door middel van een toestel. 

 

2. De partijen verlenen uitvoerende kunstenaars het exclusieve recht hun vastgelegde 

uitvoeringen toe te staan of te verbieden. 

 

3. De partijen verlenen omroeporganisaties het uitsluitende recht om vastlegging van hun 

uitzendingen toe te staan of te verbieden, ongeacht of deze uitzendingen al dan niet via de ether 

plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet daaronder begrepen. 

 

4. Het in lid 2 bedoelde recht is niet van toepassing op kabelmaatschappijen voor het louter 

relayeren van uitzendingen van omroeporganisaties via de kabel. 
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ARTIKEL 170 

 

Uitzending en mededeling aan het publiek 

 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 

 

a) "uitzending": de draadloze transmissie van geluiden of van beelden en geluiden, dan wel de 

weergaven daarvan, voor ontvangst door het publiek, dergelijke transmissies via satelliet, en 

de transmissie van gecodeerde signalen wanneer de middelen voor decodering aan het publiek 

worden geleverd door of met toestemming van de omroeporganisatie; 

 

b) "mededeling aan het publiek": de overdracht aan het publiek door een medium anders dan 

door uitzending, van geluiden van een uitvoering of de op een fonogram vastgelegde geluiden 

of weergaven van geluiden. Voor de toepassing van lid 3 wordt onder mededeling aan het 

publiek ook verstaan het voor het publiek hoorbaar maken van de op een fonogram 

vastgelegde geluiden of weergaven van geluiden. 

 

2. De partijen verlenen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht om draadloze uitzending 

en mededeling aan het publiek van hun uitvoeringen toe te staan of te verbieden, behalve wanneer 

de uitvoering zelf al een uitgezonden uitvoering is of gemaakt is op basis van een vastlegging. 
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3. De partijen verlenen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen recht op een 

enkele billijke vergoeding voor het gebruik van voor commerciële doeleinden gepubliceerde 

fonogrammen of reproducties daarvan ten behoeve van draadloze uitzending of enigerlei 

mededeling aan het publiek, en waarborgen dat deze vergoeding wordt verdeeld tussen de 

desbetreffende uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen. Bij gebreke van 

overeenstemming tussen uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen kunnen de 

partijen bepalen volgens welke voorwaarden deze vergoeding tussen hen wordt verdeeld. 

 

4. De partijen bieden omroeporganisaties het uitsluitende recht de draadloze heruitzending van 

hun programma's, alsmede de mededeling aan het publiek van hun televisie-uitzendingen indien die 

mededeling geschiedt op plaatsen die tegen betaling van een entreeprijs voor het publiek 

toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 

 

 

ARTIKEL 171 

 

Distributierecht 

 

1. De partijen verlenen aan auteurs wat hun oorspronkelijke werk of kopieën daarvan betreft, het 

uitsluitende recht op distributie aan het publiek door verkoop of anderszins. 

 

2. De partijen verlenen het uitsluitende recht om de onder a) tot en met d) van dit lid genoemde 

zaken, met inbegrip van kopieën ervan, door verkoop of anderszins ter beschikking van het publiek 

te stellen, ten behoeve van: 

 

a) uitvoerende kunstenaars, met betrekking tot vastleggingen van hun uitvoeringen; 
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b) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen; 

 

c) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de 

kopieën van hun films; 

 

d) omroeporganisaties, met betrekking tot vastleggingen van hun uitzendingen, als omschreven 

in artikel 169, lid 3, van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 172 

 

Beperkingen 

 

1. De partijen kunnen voorzien in beperkingen van de in de artikelen 169, 170 en 171 van deze 

overeenkomst bedoelde rechten met betrekking tot: 

 

a) privégebruik; 

 

b) gebruik van korte uittreksels in verband met de verslaggeving over actuele gebeurtenissen; 

 

c) kortstondige vastlegging door een omroeporganisatie met behulp van haar eigen middelen en 

voor haar eigen uitzendingen; 

 

d) gebruik uitsluitend ten behoeve van onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. 
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2. Onverminderd lid 1 kunnen de partijen ten aanzien van de bescherming van uitvoerende 

kunstenaars, producenten van fonogrammen, omroeporganisaties en producenten van de eerste 

vastleggingen van films, dezelfde beperkingen stellen als ten aanzien van de auteursrechtelijke 

bescherming van werken van letterkunde en kunst. Dwanglicenties mogen evenwel slechts worden 

toegekend in zoverre deze met het Verdrag van Rome verenigbaar zijn. 

 

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde beperkingen worden enkel toegepast in 

bepaalde bijzondere gevallen die niet in strijd zijn met een normale exploitatie van de inhoud van 

het werk en geen onredelijke inbreuk zijn op de rechtmatige belangen van de houder van het recht. 

 

 

ARTIKEL 173 

 

Recht om te reproduceren 

 

De partijen voorzien in het uitsluitende recht, de directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, 

volledige of gedeeltelijke reproductie, met welke middelen en in welke vorm ook, toe te staan of te 

verbieden, ten behoeve van: 

 

a) auteurs, met betrekking tot hun werken; 

 

b) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen; 

 

c) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen; 
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d) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de 

kopieën van hun films; 

 

e) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of 

deze uitzendingen al dan niet via de ether plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet 

daaronder begrepen. 

 

 

ARTIKEL 174 

 

Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van beschikbaarstelling  

van ander materiaal voor het publiek 

 

1. De partijen voorzien in het uitsluitende recht van auteurs, de mededeling van hun werken aan 

het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van de beschikbaarstelling van hun werken voor 

het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel 

gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, toe te staan of te verbieden. 

 

2. De partijen voorzien in het uitsluitende recht, de beschikbaarstelling van werken voor het 

publiek, per draad of draadloos, op zodanige wijze dat de leden van het publiek op een door hen 

individueel gekozen plaats en tijd toegang ertoe hebben, toe te staan of te verbieden, ten behoeve 

van: 

 

a) uitvoerend kunstenaars, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitvoeringen; 

 

b) producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen; 
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c) producenten van de eerste vastleggingen van films, met betrekking tot het origineel en de 

kopieën van hun films, en 

 

d) omroeporganisaties, met betrekking tot de vastleggingen van hun uitzendingen, ongeacht of 

deze uitzendingen al dan niet via de ether plaatsvinden, uitzendingen per kabel of satelliet 

daaronder begrepen. 

 

3. Beide partijen zijn het erover eens dat de in de leden 1 en 2 bedoelde rechten niet worden 

uitgeput door enige handeling, bestaande in een mededeling aan het publiek of beschikbaarstelling 

ervan aan het publiek overeenkomstig dit artikel. 

 

 

ARTIKEL 175 

 

Beperkingen en restricties 

 

1. De partijen voorzien erin dat tijdelijke reproductiehandelingen als bedoeld in artikel 173 van 

deze overeenkomst, die van voorbijgaande of incidentele aard zijn, en die een integraal en essentieel 

onderdeel vormen van een technisch procedé en die worden toegepast met als enig doel: 

 

a) de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon, of 

 

b) een geoorloofd gebruik 

 

van een werk of ander materiaal mogelijk te maken, en die geen zelfstandige economische waarde 

bezitten, van het in artikel 173 bedoelde reproductierecht zijn uitgezonderd. 
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2. Wanneer de partijen voorzien in een beperking of restrictie op het reproductierecht als 

bedoeld in artikel 173, kunnen zij tegelijkertijd voorzien in een beperking of restrictie op het in 

artikel 171, lid 4, van deze overeenkomst bedoelde distributierecht, voor zover dit gezien het doel 

van de toegestane reproductie gerechtvaardigd is. 

 

3. De partijen kunnen alleen in beperkingen en restricties op de in de artikelen 173 en 174 van 

deze overeenkomst bedoelde rechten voorzien in bepaalde bijzondere gevallen die niet in strijd zijn 

met een normale exploitatie van het werk of ander materiaal en de rechtmatige belangen van de 

rechthebbenden niet op onredelijke wijze schaden. 

 

 

ARTIKEL 176 

 

Bescherming van technische voorzieningen 

 

1. De partijen voorzien in een passende rechtsbescherming tegen het omzeilen van doeltreffende 

technische voorzieningen door een persoon die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij/zij 

aldus handelt. 

 

2. De partijen voorzien in een passende rechtsbescherming tegen de vervaardiging, invoer, 

distributie, verkoop, verhuur, reclame voor verkoop of verhuur, of het bezit voor commerciële 

doeleinden van inrichtingen, producten of onderdelen, of het verrichten van diensten die: 

 

a) gestimuleerd, aangeprezen of in de handel gebracht worden om de bescherming te omzeilen 

van doeltreffende technische voorzieningen, of 

 



 

EU/UA/nl 229 

b) slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben, naast de omzeiling van de bescherming 

van doeltreffende technische voorzieningen, of 

 

c) in het bijzonder ontworpen, geproduceerd of aangepast zijn met het doel de omzeiling van 

doeltreffende technische voorzieningen mogelijk of gemakkelijker te maken. 

 

3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder "technische voorzieningen" verstaan 

technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het 

voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken of ander materiaal, die niet zijn 

toegestaan door de houders van auteursrechten of van in de wetgeving van elk van beide partijen 

vastgelegde naburige rechten. Technische voorzieningen worden geacht "doeltreffend" te zijn 

indien het gebruik van een beschermd werk of ander beschermd materiaal wordt gecontroleerd door 

de houders van het recht door toepassing van een controle op de toegang of een 

beschermingsprocedé zoals encryptie, versluiering of een andere transformatie van het werk of 

ander materiaal of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming biedt. 

 

4. Wanneer de partijen voorzien in beperkingen op de in de artikelen 172 en 175 van deze 

overeenkomst bedoelde rechten, kunnen zij ook ervoor zorgen dat de houders van het recht aan een 

begunstigde van een beperking of restrictie de nodige middelen verschaffen om van die beperking 

of restrictie gebruik te kunnen maken, ingeval die begunstigde op rechtmatige wijze toegang heeft 

tot het beschermde werk of materiaal. 

 

5. De leden 1 en 2 van artikel 175 van deze overeenkomst gelden niet voor werken of ander 

materiaal die op grond van overeengekomen bepalingen op zodanige wijze voor het publiek 

beschikbaar zijn gesteld dat leden van het publiek daartoe toegang hebben op een door hen 

individueel gekozen plaats en tijd. 
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ARTIKEL 177 

 

Bescherming van informatie over het beheer van rechten 

 

1. De partijen voorzien in een passende rechtsbescherming tegen eenieder die opzettelijk op 

ongeoorloofde wijze een van de volgende handelingen verricht: 

 

a) de verwijdering of wijziging van elektronische informatie betreffende het beheer van rechten, 

 

b) de verspreiding, de invoer ter verspreiding, de uitzending, de mededeling aan het publiek of 

de beschikbaarstelling voor het publiek van werken of ander krachtens deze overeenkomst 

beschermd materiaal, waaruit op ongeoorloofde wijze elektronische informatie betreffende 

het beheer van rechten is verwijderd of waarin op ongeoorloofde wijze dergelijke informatie 

is gewijzigd, 

 

en die weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zodoende aanzet tot een inbreuk op het 

auteursrecht of de in de wetgeving van de desbetreffende partij vastgestelde naburige rechten, dan 

wel een dergelijke inbreuk mogelijk maakt, vergemakkelijkt of verbergt. 

 

2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "informatie over het beheer van 

rechten" verstaan alle door de houders van een recht verstrekte informatie die dient ter identificatie 

van het werk of het andere materiaal bedoeld in onderafdeling 1, dan wel van de auteur of een 

andere houder van een recht, of informatie betreffende de voorwaarden voor het gebruik van het 

werk of het andere materiaal, alsook de cijfers of codes waarin die informatie vervat ligt. 
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Het eerste lid is van toepassing wanneer bestanddelen van deze informatie zijn verbonden met een 

kopie, of kenbaar worden bij de mededeling aan het publiek, van een werk of ander materiaal 

bedoeld in onderafdeling 1. 

 

 

ARTIKEL 178 

 

Houders van een recht en voorwerp van het verhuur- en uitleenrecht 

 

1. De partijen moeten voorzien in het uitsluitende recht verhuur en uitlening toe te staan of te 

verbieden, ten behoeve van: 

 

a) de auteur, met betrekking tot het origineel en kopieën van zijn/haar werk; 

 

b) de uitvoerend kunstenaar, met betrekking tot vastleggingen van zijn/haar uitvoering; 

 

c) de producent van fonogrammen, met betrekking tot zijn/haar fonogrammen, en 

 

d) de producent van de eerste vastlegging van een film, met betrekking tot het origineel en de 

kopieën van zijn film. 

 

2. Verhuur- en uitleenrechten met betrekking tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst 

vallen niet onder deze bepalingen. 
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3. De partijen kunnen ten aanzien van openbare uitlening afwijken van het in lid 1 bedoelde 

uitsluitende recht, mits ten minste de auteurs een vergoeding krijgen voor deze uitlening. Met 

inachtneming van hun doelstellingen voor bevordering van culturele activiteiten, kunnen de partijen 

de hoogte van deze vergoeding vrij vaststellen. 

 

4. Wanneer de partijen het in dit artikel bedoelde uitsluitende uitleenrecht betreffende 

fonogrammen, films en computerprogramma's niet toepassen, voeren zij ten minste voor de auteurs 

een vergoeding in. 

 

5. De partijen kunnen bepaalde categorieën instellingen vrijstellen van betaling van de in de 

leden 3 en 4 bedoelde vergoeding. 

 

 

ARTIKEL 179 

 

Niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding 

 

1. Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn/haar verhuurrecht betreffende een 

fonogram of betreffende het origineel dan wel een kopie van een film heeft overgedragen of 

afgestaan aan een fonogram- of filmproducent, behoudt hij het recht op een billijke vergoeding voor 

de verhuur. 

 

2. Het recht op een billijke vergoeding voor verhuur is niet vatbaar voor afstand door de auteurs 

of uitvoerende kunstenaars. 
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3. Het beheer van het recht op een billijke vergoeding kan worden toevertrouwd aan 

maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging die auteurs of uitvoerende kunstenaars 

vertegenwoordigen. 

 

4. De partijen kunnen zelf beslissen of en in hoeverre het beheer van het recht op een billijke 

vergoeding door maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging verplicht kan worden 

gesteld, alsmede van wie deze vergoeding kan worden geëist of geïnd. 

 

 

ARTIKEL 180 

 

Bescherming van computerprogramma's 

 

1. De partijen beschermen computerprogramma's auteursrechtelijk als werken van letterkunde in 

de zin van de Berner Conventie. Voor de toepassing van deze bepaling omvat de term 

"computerprogramma" ook het voorbereidend ontwerpmateriaal ervan. 

 

2. De bescherming overeenkomstig deze overeenkomst wordt verleend aan de 

uitdrukkingswijze, in welke vorm dan ook, van een computerprogramma. De ideeën en beginselen 

die aan enig element van een computerprogramma ten grondslag liggen, met inbegrip van de ideeën 

en beginselen die aan de interfaces daarvan ten grondslag liggen, worden krachtens deze 

overeenkomst niet auteursrechtelijk beschermd. 

 

3. Een computerprogramma wordt beschermd wanneer het oorspronkelijk is in die zin dat het 

een eigen schepping van de maker is. Om te bepalen of het programma voor bescherming in 

aanmerking komt, mogen geen andere criteria worden aangelegd. 
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ARTIKEL 181 

 

Auteurschap van computerprogramma's 

 

1. De auteur van een computerprogramma is de natuurlijke persoon of de groep van natuurlijke 

personen die het programma gemaakt heeft of, indien de wetgeving van de partijen zulks toestaat, 

de rechtspersoon die door de nationale wetgeving als houder van een recht wordt aangemerkt. 

 

2. Indien een computerprogramma door een groep van natuurlijke personen gezamenlijk 

gemaakt is, zijn deze personen gezamenlijk houder van de uitsluitende rechten. 

 

3. Wanneer de wetgeving van de partijen collectieve werken erkent, wordt degene die volgens 

de desbetreffende wetgeving geacht wordt het programma gemaakt te hebben, als de auteur ervan 

beschouwd. 

 

4. Indien een computerprogramma gemaakt is door een werknemer bij de uitoefening van 

zijn/haar taken of in opdracht van zijn/haar werkgever, is de werkgever bij uitsluiting bevoegd de 

economische rechten met betrekking tot het programma uit te oefenen, tenzij bij overeenkomst 

anders werd bepaald. 
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ARTIKEL 182 

 

Handelingen waarvoor toestemming nodig is in verband met computerprogramma's 

 

Onverminderd de artikelen 183 en 184 van deze overeenkomst omvatten de uitsluitende rechten van 

de houders van een recht in de zin van artikel 181 het recht de volgende handelingen te verrichten 

of het verrichten daarvan toe te staan: 

 

a) de permanente of tijdelijke reproductie van een deel of het geheel van een 

computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm. Voor zover deze 

reproductie van het programma noodzakelijk is voor het laden of in beeld brengen, of de 

uitvoering, transmissie of opslag van een computerprogramma, is voor deze handelingen 

toestemming van de houder van het recht vereist; 

 

b) het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de 

reproductie van het resultaat daarvan, onverminderd de rechten van degene die het 

programma verandert; 

 

c) elke vorm van distributie, met inbegrip van het verhuren, van een oorspronkelijk 

computerprogramma of kopieën daarvan onder het publiek. 
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ARTIKEL 183 

 

Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig is  

in verband met computerprogramma's 

 

1. Tenzij bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is, is voor de in artikel 182, onder a) 

en b), van deze overeenkomst genoemde handelingen geen toestemming van de houder van een 

recht vereist wanneer deze handelingen voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het 

computerprogramma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om fouten te 

verbeteren. 

 

2. Het maken van een reservekopie door een rechtmatige gebruiker van het programma kan niet 

bij overeenkomst worden verhinderd indien die kopie voor bovenbedoeld gebruik nodig is. 

 

3. De rechtmatige gebruiker van een kopie van een programma is gemachtigd om zonder 

toestemming van de houder van het recht de werking van het programma te observeren, te 

bestuderen en uit te testen, ten einde vast te stellen welke ideeën en beginselen aan een element van 

het programma ten grondslag liggen, indien hij dit doet bij het rechtmatig laden of in beeld brengen, 

de uitvoering, transmissie of opslag van het programma. 
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ARTIKEL 184 

 

Decompilatie 

 

1. Er is geen toestemming van de houder van het recht vereist indien de reproductie van de code 

en de vertaling van de codevorm in de zin van artikel 182, onder a) en b), onmisbaar zijn om de 

informatie te verkrijgen die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk gecreëerd 

computerprogramma met andere programma's tot stand te brengen, op voorwaarde dat: 

 

a) deze handelingen worden verricht door de licentiehouder of door een ander die het recht heeft 

om een kopie van het programma te gebruiken, of voor hun rekening door een daartoe 

gemachtigde persoon; 

 

b) de gegevens die nodig zijn om de interoperabiliteit tot stand te brengen nog niet eerder snel en 

gemakkelijk beschikbaar zijn gesteld voor de onder a) van dit lid bedoelde personen, en 

 

c) deze handelingen beperkt blijven tot die onderdelen van het oorspronkelijke programma die 

voor het tot stand brengen van interoperabiliteit noodzakelijk zijn. 

 

2. Het bepaalde in lid 1 biedt niet de mogelijkheid dat de op grond daarvan verkregen 

informatie: 

 

a) voor een ander doel dan het tot stand brengen van de interoperabiliteit van het onafhankelijk 

gecreëerde programma wordt gebruikt; 
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b) aan derden wordt meegedeeld, tenzij dat noodzakelijk is met het oog op de interoperabiliteit 

van het onafhankelijk gecreëerde programma, of 

 

c) wordt gebruikt voor de ontwikkeling, productie of het in de handel brengen van een qua 

uitdrukkingswijze in grote lijnen gelijk programma, of voor andere handelingen waarmee 

inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt. 

 

3. In overeenstemming met de bepalingen van de Berner Conventie mag dit artikel niet zodanig 

worden uitgelegd dat de toepassing ervan ongerechtvaardigd nadeel voor de rechtmatige belangen 

van de rechthebbende oplevert of het normale gebruik van het computerprogramma belemmert. 

 

 

ARTIKEL 185 

 

Bescherming van databanken 

 

1. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "databank" verstaan een verzameling 

van werken, gegevens, of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en 

afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. 

 

2. De bescherming van deze overeenkomst geldt niet voor computerprogramma's die worden 

gebruikt bij het opzetten of de werking van met elektronische middelen toegankelijke databanken. 
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ARTIKEL 186 

 

Voorwerp van bescherming 

 

1. Volgens onderafdeling 1 worden databanken die door de keuze of de rangschikking van de 

inhoud een eigen schepping van de maker vormen, als zodanig door het auteursrecht beschermd. 

Om te bepalen of zij voor bescherming in aanmerking komen, mogen geen andere criteria worden 

aangelegd. 

 

2. De auteursrechtelijke bescherming van databanken in onderafdeling 1 betreft niet de inhoud 

van die databanken en laat de bestaande rechten op die inhoud onverlet. 

 

 

ARTIKEL 187 

 

Auteurschap van databanken 

 

1. De auteur van een databank is de natuurlijke persoon of de groep van natuurlijke personen die 

de databank heeft opgezet, of, indien toegestaan volgens de wetgeving van de partijen, de 

rechtspersoon die door de wetgeving als rechthebbende wordt aangemerkt. 

 

2. Indien collectieve werken door de wetgeving van de partijen worden erkend, is de 

auteursrechthebbende tevens houder van het vermogensrecht. 

 

3. Indien een databank door een groep van natuurlijke personen gezamenlijk is opgezet, zijn 

deze personen gezamenlijk houder van de uitsluitende rechten. 
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ARTIKEL 188 

 

Handelingen waarvoor toestemming nodig is 

 

De auteur van een databank heeft, met betrekking tot de voor auteursrechtelijke bescherming in 

aanmerking komende uitdrukkingsvorm van de databank, het uitsluitende recht de volgende 

handelingen te verrichten of toe te staan: 

 

a) de permanente of tijdelijke reproductie, geheel of gedeeltelijk, met welk middel en in welke 

vorm dan ook; 

 

b) de vertaling, bewerking, schikking en elke andere verandering; 

 

c) elke vorm van openbare verspreiding van de databank of van kopieën daarvan;  

 

d) elke mededeling, voorstelling of demonstratie voor het publiek; 

 

e) elke reproductie, verspreiding, mededeling, voorstelling of demonstratie voor het publiek, van 

de resultaten van de onder b) vermelde handelingen. 
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ARTIKEL 189 

 

Uitzonderingen voor handelingen waarvoor toestemming nodig is 

met betrekking tot databanken 

 

1. De rechtmatige gebruiker van een databank of kopieën daarvan kan zonder toestemming van 

de auteur van de databank alle in artikel 188 van deze overeenkomst bedoelde handelingen 

verrichten die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot en normaal gebruik te maken van de 

inhoud van de databank. Voor zover de rechtmatige gebruiker toestemming heeft om slechts een 

deel van de databank te gebruiken, geldt dit lid slechts voor dat deel. 

 

2. In de volgende gevallen kunnen de partijen de in artikel 188 bedoelde rechten beperken: 

 

a) wanneer het een reproductie voor particuliere doeleinden van een niet-elektronische databank 

betreft; 

 

b) wanneer het gebruik alleen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek 

dient, met bronvermelding en voor zover door het niet-commerciële doel gerechtvaardigd; 

 

c) wanneer het gebruik de openbare veiligheid betreft, of in het kader van een administratieve of 

gerechtelijke procedure plaatsvindt; 

 

d) onverminderd het bepaalde onder a), b) en c), wanneer het gaat om andere, door elk van beide 

partijen traditioneel toegestane uitzonderingen op het auteursrecht. 
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3. In overeenstemming met de Berner Conventie mag dit artikel niet zodanig worden uitgelegd 

dat de toepassing ervan ongerechtvaardigd nadeel voor de rechtmatige belangen van de houder van 

een recht oplevert of het normale gebruik van de databank belemmert. 

 

 

ARTIKEL 190 

 

Volgrecht 

 

1. De partijen stellen ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk een volgrecht 

in, dat wordt omschreven als een onvervreemdbaar recht waarvan geen afstand kan worden gedaan, 

zelfs niet op voorhand, om telkens wanneer het kunstwerk na de eerste overdracht door de auteur 

wordt doorverkocht, een op de doorverkoopprijs berekend recht te ontvangen. 

 

2. Het in lid 1 bedoelde recht is van toepassing op elke doorverkoop waarbij actoren uit de 

professionele kunsthandel, zoals veilinghuizen, kunstgalerijen of andere kunsthandelaren, betrokken 

zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon. 

 

3. De partijen mogen in overeenstemming met hun wetgeving bepalen dat het in lid 1 bedoelde 

recht niet van toepassing is op een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar 

vóór de doorverkoop heeft verkregen van de kunstenaar zelf en de doorverkoopprijs niet meer dan 

een bepaald minimumbedrag bedraagt. 

 

4. Het recht komt ten laste van de verkoper. De partijen kunnen bepalen dat een van de in lid 2 

bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, maar niet de verkoper, alleen dan wel samen met de 

verkoper aansprakelijk is voor de betaling van het recht. 
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ARTIKEL 191 

 

Satellietomroep 

 

Elk van beide partijen voorziet in een uitsluitend recht voor de auteur om communicatie van 

auteursrechtelijk beschermde werken per satelliet toe te staan. 

 

 

ARTIKEL 192 

 

Doorgifte via de kabel 

 

Elk van beide partijen draagt er zorg voor dat de doorgifte via de kabel van programma's uit de 

andere partij op hun grondgebied met inachtneming van de toepasselijke auteursrechten en naburige 

rechten geschiedt en plaatsvindt op grond van individuele of collectieve contractuele regelingen 

tussen de auteursrechthebbenden, de houders van naburige rechten en de kabelmaatschappijen. 
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ONDERAFDELING 2 

 

HANDELSMERKEN 

 

 

ARTIKEL 193 

 

Registratieprocedure 

 

1. De EU-partij en Oekraïne zorgen voor een systeem voor de registratie van handelsmerken 

waarbij de weigering van de desbetreffende handelsmerkinstantie om een handelsmerk te 

registreren, met redenen wordt omkleed. De redenen voor weigering worden schriftelijk aan de 

aanvrager medegedeeld; deze laatste heeft de mogelijkheid een dergelijke weigering aan te vechten 

en bij gerechtelijke autoriteiten beroep in te stellen tegen een definitieve weigering. De EU-partij en 

Oekraïne zien er ook op toe dat tegen de aanvraag van een handelsmerk verzet kan worden 

aangetekend. Een dergelijke verzetprocedure is contradictoir. De Europese Unie en Oekraïne 

voorzien in een openbaar toegankelijke elektronische databank voor aanvragen voor en de 

registratie van handelsmerken. 

 

2. De partijen voorzien in gronden van weigering of nietigheid van een registratie van een 

handelsmerk. Het volgende wordt niet geregistreerd of kan in geval van registratie nietig worden 

verklaard: 

 

a) tekens die geen handelsmerk kunnen vormen; 

 

b) handelsmerken die elk onderscheidend vermogen missen; 
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c) handelsmerken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen 

dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van 

herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere 

kenmerken van de waren of diensten; 

 

d) handelsmerken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale 

taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; 

 

e) tekens die uitsluitend bestaan uit: 

 

 i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of 

 

 ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of 

 

 iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; 

 

f) handelsmerken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; 

 

g) handelsmerken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, 

kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten; 

 

h) handelsmerken die bij gebreke van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten krachtens 

artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden. 
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3. De partijen voorzien in gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere 

rechten. Een handelsmerk wordt niet geregistreerd of kan in geval van registratie nietig worden 

verklaard: 

 

a) wanneer het gelijk is aan een ouder handelsmerk en wanneer de waren of diensten waarvoor 

het handelsmerk is aangevraagd of geregistreerd, dezelfde zijn als de waren of diensten 

waarvoor het oudere handelsmerk is ingeschreven; 

 

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere handelsmerk en betrekking heeft op 

dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan 

ontstaan, met inbegrip van het gevaar van associatie met het oudere handelsmerk. 

 

4. De partijen kunnen tevens voorzien in andere gronden van weigering of nietigheid betreffende 

strijd met oudere rechten. 

 

 

ARTIKEL 194 

 

Algemeen bekende handelsmerken 

 

De partijen werken samen met het oog op een effectieve bescherming van bekende handelsmerken, 

zoals bedoeld in artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs en artikel 16, leden 2 en 3, van de TRIPs-

overeenkomst. 
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ARTIKEL 195 

 

De rechten die zijn verbonden aan een handelsmerk 

 

Het geregistreerde handelsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe 

iedere derde die niet zijn/haar toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het 

economisch verkeer te verbieden: 

 

a) wanneer dat teken gelijk is aan het handelsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of 

diensten als die waarvoor het handelsmerk is geregistreerd; 

 

b) wanneer, doordat het teken dat gelijk is aan of vergelijkbaar is met het handelsmerk en 

betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het 

handelsmerk is geregistreerd, verwarring bij het publiek kan ontstaan, met inbegrip van het 

gevaar van associatie met het oudere handelsmerk. 

 

 

ARTIKEL 196 

 

Uitzonderingen op de rechten verbonden aan een handelsmerk 

 

1. Elk van beide partijen voorziet in een eerlijk gebruik van beschrijvende termen, met inbegrip 

van geografische aanduidingen, als beperkte uitzondering op de rechten die verbonden zijn aan een 

handelsmerk, mits bij die beperkte uitzonderingen rekening wordt gehouden met de legitieme 

belangen van de houder van het handelsmerk en van derden. De partijen kunnen onder dezelfde 

voorwaarden in andere beperkte uitzonderingen voorzien. 
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2. Het aan een handelsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om 

in het economisch verkeer gebruik te maken van: 

 

a) diens naam of adres; 

 

b) aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, 

tijdstip van vervaardiging van waren of van verrichting van een dienst of andere kenmerken 

van waren of diensten; 

 

c) het handelsmerk wanneer dat nodig is om het beoogde doel van een product of dienst aan te 

geven, met name als toebehoren of reserveonderdeel, mits het handelsmerk wordt gebruikt 

overeenkomstig eerlijke industriële of handelspraktijken. 

 

3. Het aan het handelsmerk verbonden recht staat de houder niet toe, een derde te verbieden om 

in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis 

binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt, wanneer dat recht erkend is door 

de wetgeving van de betrokken partijen. 
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ARTIKEL 197 

 

Gebruik van handelsmerken 

 

1. Een handelsmerk waarvan de houder vijf jaar na de afronding van de registratieprocedure 

geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het met betrekking tot het 

desbetreffende grondgebied geregistreerd is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van 

vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze onderafdeling, tenzij 

er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. 

 

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd: 

 

a) het gebruik van het handelsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het 

onderscheidend vermogen van het handelsmerk in de vorm waarin het geregistreerd is, wordt 

gewijzigd; 

 

b) het aanbrengen van het handelsmerk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog 

op uitvoer. 

 

3. Gebruik van een handelsmerk met toestemming van de houder dan wel door een ieder die 

bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als 

gebruik door de merkhouder beschouwd in de zin van lid 1. 

 

 



 

EU/UA/nl 250 

ARTIKEL 198 

 

Gronden van verval 

 

1. De partijen zorgen ervoor dat een handelsmerk kan komen te vervallen wanneer het merk in 

een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal op het desbetreffende grondgebeid is gebruikt 

voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet 

gebruiken; vervallenverklaring van een handelsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het 

merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering 

tot vervallenverklaring, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of 

hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, 

met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de 

ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in 

aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik 

pas getroffen wordt nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering tot 

vervallenverklaring kan worden ingesteld. 

 

2. Een handelsmerk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop 

het is ingeschreven: 

 

a) door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is 

geworden van een waar of dienst waarvoor het geregistreerd is; 

 

b) als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn/haar 

toestemming, voor de waren of diensten waarvoor het geregistreerd is, het publiek kan 

misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of plaats van herkomst van deze waren of 

diensten. 
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ARTIKEL 199 

 

Gedeeltelijke weigering. vervallen- of nietigverklaring 

 

Indien een grond voor weigering van registratie, vervallen- of nietigverklaring van een handelsmerk 

slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit handelsmerk gedeponeerd of 

geregistreerd is, betreffen de weigering van registratie, de vervallen- of de nietigverklaring alleen 

die waren of diensten. 

 

 

ARTIKEL 200 

 

Duur van de bescherming 

 

De duur van de bescherming die in de EU-partij en Oekraïne na de datum waarop een aanvraag is 

ingediend, wordt geboden, bedraagt ten minste tien jaar. De houder van een recht kan de 

beschermingsduur verlengen voor aansluitende perioden van 10 jaar. 
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ONDERAFDELING 3 

 

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN 

 

 

ARTIKEL 201 

 

Toepassingsgebied van de onderafdeling 

 

1. Deze onderafdeling is van toepassing op de erkenning en bescherming van geografische 

aanduidingen die hun oorsprong hebben in het grondgebied van de partijen. 

 

2. Geografische aanduidingen uit een partij die door de andere partij moeten worden beschermd, 

vallen enkel onder deze overeenkomst indien zij binnen het toepassingsgebied van de in artikel 202 

van deze overeenkomst bedoelde wetgeving vallen. 

 

 

ARTIKEL 202 

 

Vaststelling van geografische aanduidingen 

 

1. Na de in bijlage XXII-A, deel A, bij deze overeenkomst vermelde wetgeving van Oekraïne te 

hebben onderzocht, concludeert de EU-partij dat de desbetreffende wetten in overeenstemming zijn 

met de in bijlage XXII-A, deel B, bij deze overeenkomst neergelegde elementen. 
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2. Na de in bijlage XXII-A, deel A, bij deze overeenkomst vermelde wetgeving van de EU-partij 

te hebben onderzocht, concludeert Oekraïne dat de desbetreffende wetten in overeenstemming zijn 

met de in bijlage XXII-A, deel B, bij deze overeenkomst neergelegde elementen. 

 

3. Na afronding van een bezwaarprocedure overeenkomstig de in bijlage XXII-B bij deze 

overeenkomst opgenomen criteria en na bestudering van de in bijlage XXII-C bij deze 

overeenkomst opgenomen geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen 

uit de EU-partij en van de in bijlage XXII-D bij deze overeenkomst opgenomen geografische 

aanduidingen voor wijnen, gearomatiseerde wijnen en gedistilleerde dranken uit de EU-partij, die 

door de EU-partij zijn geregistreerd in het kader van de in lid 2 bedoelde wetgeving, beschermt 

Oekraïne deze geografische aanduidingen overeenkomstig het in deze onderafdeling neergelegde 

beschermingsniveau. 

 

4. Na afronding van een bezwaarprocedure overeenkomstig de in bijlage XXII-B bij deze 

overeenkomst opgenomen criteria en na bestudering van de in bijlage XXII-D bij deze 

overeenkomst opgenomen geografische aanduidingen voor wijnen, gearomatiseerde wijnen en 

gedistilleerde dranken uit Oekraïne, die door Oekraïne zijn geregistreerd in het kader van de in lid 1 

bedoelde wetgeving, beschermt de EU-partij deze geografische aanduidingen overeenkomstig het in 

deze onderafdeling neergelegde beschermingsniveau. 
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ARTIKEL 203 

 

Toevoeging van nieuwe geografische aanduidingen 

 

1. De partijen komen overeen dat nieuwe te beschermen geografische aanduidingen in de 

bijlagen XXII-C en XXII-D bij deze overeenkomst kunnen worden opgenomen, in 

overeenstemming met artikel 211, lid 3, van deze overeenkomst na afronding van de 

bezwaarprocedure en na bestudering van de in artikel 202, leden 3 en 4, van deze overeenkomst 

bedoelde geografische aanduidingen naar tevredenheid van beide partijen. 

 

2. Van een partij wordt niet verlangd dat zij een geografische aanduiding beschermt, indien deze 

strijdig is met de naam van een planten- of een dierenras en de consument daardoor zou kunnen 

worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product. 

 

 

ARTIKEL 204 

 

Toepassingsgebied van de bescherming van geografische aanduidingen 

 

1. De in de bijlagen XXII-C en XXII-D bij deze overeenkomst vermelde geografische 

aanduidingen, met inbegrip van die welke worden toegevoegd ingevolge artikel 203 van deze 

overeenkomst, worden beschermd tegen: 

 

a) direct of indirect commercieel gebruik van een beschermde naam voor vergelijkbare 

producten die niet voldoen aan de productspecificatie van de beschermde geografische 

aanduiding; of wanneer hierbij van de reputatie van een geografische aanduiding wordt 

geprofiteerd; 
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b) wederrechtelijk, imiterend of suggestief gebruik, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van 

het product wordt vermeld of wanneer de beschermde benaming in vertaling, in een andere 

spelling of in een ander schrift wordt gebruikt of vergezeld gaat van een formulering waarin 

een woord als "soort", "type", "methode" "zoals geproduceerd in", "imitatie", "smaak", 

"-achtig" en dergelijke voorkomt; 

 

c) elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de 

aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking of in 

reclamemateriaal of documenten voor het betrokken product, alsmede het verpakken in een 

recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product; 

 

d) elke andere praktijk die de consument ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het 

product kan misleiden. 

 

2. Beschermde geografische aanduidingen worden geen soortnamen op de respectieve 

grondgebieden van de partijen. 

 

3. Indien de geografische aanduidingen van de partijen geheel of gedeeltelijk gelijkluidend zijn, 

wordt elke aanduiding beschermd mits deze te goeder trouw wordt gebruikt, waarbij naar behoren 

rekening wordt gehouden met lokale en traditionele gebruiken en het daadwerkelijke gevaar voor 

verwarring. Onverminderd artikel 23 van de TRIPs-overeenkomst bepalen de partijen met elkaar de 

praktische gebruiksvoorwaarden om gelijkluidende geografische aanduidingen van elkaar te 

onderscheiden, er rekening mee houdend dat de betrokken producenten een billijke behandeling 

moeten krijgen en de consumenten niet mogen worden misleid. Een gelijkluidende benaming die bij 

de consument ten onrechte de indruk wekt dat de producten van oorsprong zijn van een ander 

grondgebied, wordt niet geregistreerd, ook al is de benaming juist wat het grondgebied, de regio of 

de plaats van oorsprong van de betrokken producten betreft. 
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4. Wanneer een partij in het kader van onderhandelingen met een derde land voorstelt om een 

geografische aanduiding van het derde land te beschermen, en die benaming gelijkluidend is met 

een geografische aanduiding van de andere partij, stelt zij deze partij van dit voornemen in kennis 

en biedt zij haar de gelegenheid opmerkingen te maken voordat de bescherming van de benaming 

van kracht wordt. 

 

5. Niets in deze overeenkomst verplicht een partij ertoe geografische aanduidingen van de 

andere partij te beschermen, indien deze aanduidingen in het land van oorsprong niet of niet langer 

zijn beschermd. De partijen stellen elkaar ervan in kennis wanneer een geografische aanduiding in 

het land van oorsprong niet langer wordt beschermd. Een dergelijke kennisgeving geschiedt in 

overeenstemming met artikel 211, lid 3, van deze overeenkomst. 

 

6. Deze overeenkomst doet op generlei wijze afbreuk aan het recht van een persoon om in het 

handelsverkeer zijn naam of de naam van zijn voorganger in zaken te gebruiken, behalve wanneer 

deze naam op zodanige wijze wordt gebruikt dat het publiek daardoor wordt misleid. 

 

 

ARTIKEL 205 

 

Gebruiksrecht van geografische aanduidingen 

 

1. Het staat elke entiteit vrij een ingevolge deze overeenkomst beschermde benaming voor 

landbouwproducten, levensmiddelen, gearomatiseerde wijnen of gedistilleerde dranken 

overeenkomstig de desbetreffende specificatie commercieel te gebruiken. 

 

2. Zodra een geografische aanduiding ingevolge deze overeenkomst is beschermd, hoeft het 

gebruik van een dergelijke benaming niet te worden geregistreerd door gebruikers en is dit evenmin 

onderworpen aan nadere verplichtingen. 
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ARTIKEL 206 

 

Relatie met handelsmerken 

 

1. De partijen weigeren de registratie of zorgen voor nietigverklaring van een handelsmerk in 

een van de in artikel 204, lid 1, van deze overeenkomst bedoelde situaties met betrekking tot een 

beschermde geografische aanduiding voor soortgelijke producten, mits een aanvraag om het 

handelsmerk te registreren wordt ingediend na de datum van het verzoek om registratie van de 

geografische aanduiding in het desbetreffende grondgebied. 

 

2. Voor de in artikel 202 van deze overeenkomst bedoelde geografische aanduidingen geldt als 

datum van indiening van een aanvraag voor registratie de datum waarop deze overeenkomst in 

werking treedt. 

 

3. Voor de in artikel 203 van deze overeenkomst bedoelde geografische aanduidingen geldt als 

datum van indiening van een aanvraag voor registratie de datum waarop een verzoek om 

bescherming van een geografische aanduiding aan de andere partij wordt doorgegeven. 

 

4. De partijen zijn niet verplicht een geografische aanduiding ingevolge artikel 203 van deze 

overeenkomst te beschermen wanneer de bescherming de consument vanwege de reputatie of 

bekendheid van een handelsmerk kan misleiden ten aanzien van de werkelijke identiteit van het 

product. 
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5. Onverminderd lid 4 van dit artikel beschermen de partijen geografische aanduidingen ook 

wanneer een handelsmerk reeds in gebruik is. Een handelsmerk dat reeds in gebruik is, is een 

handelsmerk dat in één van de in artikel 204, lid 1, van deze overeenkomst bedoelde situaties is 

gebruikt, en dat vóór de datum waarop de aanvraag tot bescherming van de geografische aanduiding 

door de andere partij in het kader van deze overeenkomst wordt ingediend, is aangevraagd, 

ingediend of geregistreerd of waarvoor, mits de betrokken wetgeving in deze mogelijkheid voorziet, 

rechten zijn verworven door gebruik op het grondgebied van één van de partijen. Een dergelijk 

handelsmerk mag verder worden gebruikt en vernieuwd, niettegenstaande de bescherming van de 

geografische aanduiding, mits er geen redenen zijn voor nietig- of vervallenverklaring op grond van 

de wetgeving van de partijen inzake handelsmerken. 

 

 

ARTIKEL 207 

 

Handhaving van bescherming 

 

De partijen handhaven de in de artikelen 204 tot en met 206 van deze overeenkomst bedoelde 

bescherming door passend optreden van hun autoriteiten, onder meer aan de douanegrens. Ook 

handhaven zij die bescherming op verzoek van een belanghebbende. 

 

 



 

EU/UA/nl 259 

ARTIKEL 208 

 

Tijdelijke maatregelen 

 

1. Producten die vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst in overeenstemming met het 

interne recht zijn vervaardigd en zijn voorzien van een etiket, maar die niet aan de vereisten van 

deze overeenkomst voldoen, mogen worden verkocht totdat de voorraden zijn uitgeput. 

 

2. Producten die na de inwerkingtreding van deze overeenkomst maar vóór ommekomst van de 

in de leden 3 en 4 bedoelde termijnen, in overeenstemming met het interne recht zijn vervaardigd en 

van een etiket met de in de leden 3 en 4 vermelde geografische aanduidingen zijn voorzien, maar 

die niet voldoen aan de vereisten van deze overeenkomst, mogen op het grondgebied van de partij 

waaruit het product van oorsprong is, worden verkocht totdat de voorraden zijn uitgeput. 

 

3. Gedurende een overgangsperiode van 10 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 

belet de bescherming ingevolge deze overeenkomst van de volgende geografische aanduidingen van 

de EU-partij niet, dat deze als aanduiding van bepaalde vergelijkbare producten van oorsprong uit 

Oekraïne worden gebruikt: 

 

a) Champagne, 

 

b) Cognac, 

 

c) Madeira, 

 

d) Porto, 

 

e) Jerez/Xérès/Sherry, 
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f) Calvados, 

 

g) Grappa, 

 

h) Anis português, 

 

i) Armagnac, 

 

j) Marsala, 

 

k) Málaga, 

 

l) Tokaj. 

 

4. Gedurende een overgangsperiode van 7 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 

belet de bescherming ingevolge deze overeenkomst van de volgende geografische aanduidingen van 

de EU-partij niet dat deze als aanduiding van bepaalde vergelijkbare producten van oorsprong uit 

Oekraïne worden gebruikt: 

 

a) Parmigiano Reggiano, 

 

b) Roquefort, 

 

c) Feta. 
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ARTIKEL 209 

 

Algemene bepalingen 

 

1. De invoer, de uitvoer en het in de handel brengen van de in de artikelen 202 en 203 van deze 

overeenkomst bedoelde producten geschiedt in overeenstemming met de wet- en regelgeving die 

van toepassing zijn op het grondgebied van de partij waar de producten in de handel worden 

gebracht. 

 

2. Aangelegenheden die zich naar aanleiding van productspecificaties van geregistreerde 

geografische aanduidingen voordoen, worden door het krachtens artikel 211 van deze overeenkomst 

opgerichte subcomité geografische aanduidingen behandeld. 

 

3. De registratie van in het kader van deze overeenkomst beschermde geografische aanduidingen 

kan alleen worden ingetrokken door de partij waaruit het product van oorsprong is. 

 

4. Voor zover in deze onderafdeling wordt verwezen naar een productspecificatie, wordt 

hieronder verstaan een specificatie die door de autoriteiten van de partij op het grondgebied waaruit 

het product van oorsprong is, is goedgekeurd, met inbegrip van eveneens goedgekeurde 

wijzigingen. 
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ARTIKEL 210 

 

Samenwerking en transparantie 

 

1. De partijen onderhouden hetzij rechtstreeks, hetzij via het krachtens artikel 211 van deze 

overeenkomst ingestelde subcomité geografische aanduidingen, contact over alle zaken betreffende 

de uitvoering en het functioneren van deze overeenkomst. Met name kan een partij de andere partij 

verzoeken om informatie betreffende productspecificaties en de wijziging daarvan, alsook 

betreffende contactpunten voor controlebepalingen. 

 

2. Elke partij kan de productspecificaties of een samenvatting daarvan alsmede de contactpunten 

voor controlebepalingen die betrekking hebben op krachtens deze overeenkomst beschermde 

geografische aanduidingen uit de andere partij, openbaar maken. 

 

 

ARTIKEL 211 

 

Subcomité geografische aanduidingen 

 

1. Er wordt een subcomité voor geografische aanduidingen opgericht. Het subcomité brengt 

verslag over zijn activiteiten uit aan het Associatiecomité, in de samenstelling volgens artikel 465, 

lid 4, van deze overeenkomst. Het subcomité bestaat uit vertegenwoordigers van de EU en van 

Oekraïne, en heeft tot taak toezicht te houden op de ontwikkeling van deze overeenkomst en de 

samenwerking tussen de partijen en de dialoog over geografische aanduidingen te intensiveren. 
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2. Het subcomité geografische aanduidingen besluit bij consensus. Het stelt zijn reglement van 

orde vast. Het komt bijeen op verzoek van een van beide partijen, afwisselend in de Europese Unie 

en in Oekraïne, op een tijdstip, plaats en wijze, waaronder eventueel per videoconferentie, die 

onderling door de partijen worden bepaald, doch uiterlijk binnen 90 dagen nadat het verzoek is 

gedaan. 

 

3. Het subcomité geografische aanduidingen ziet er ook op toe dat deze onderafdeling goed 

functioneert, en kan aandacht besteden aan elke aangelegenheid met betrekking tot de uitvoering en 

het functioneren ervan. In het bijzonder is het verantwoordelijk voor: 

 

a) wijziging van bijlage XXII-A, deel A, bij deze overeenkomst, wat de verwijzingen naar de in 

de partijen toepasselijke wetgeving betreft; 

 

b) wijziging van bijlage XXII-A, deel B, bij deze overeenkomst, wat de elementen voor 

registratie en controle van geografische aanduidingen betreft; 

 

c) wijziging van bijlage XXII-B bij deze overeenkomst, wat de in de bezwaarprocedure op te 

nemen criteria betreft; 

 

d) wijziging van de bijlagen XXII-C en XXII-D bij deze overeenkomst, wat geografische 

aanduidingen betreft; 
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e) de uitwisseling van informatie over ontwikkelingen op wetgevings- en beleidsgebied inzake 

geografische aanduidingen alsmede over alle andere aangelegenheden van wederzijds belang 

op het gebied van geografische aanduidingen; 

 

f) de uitwisseling van informatie over geografische aanduidingen met het oog op de 

bescherming ervan in overeenstemming met deze overeenkomst. 

 

 

ONDERAFDELING 4 

 

TEKENINGEN EN MODELLEN 

 

 

ARTIKEL 212 

 

Definitie 

 

Voor de toepassing van deze overeenkomst 

 

a) "tekening of model": de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt 

afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur 

en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan; 
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b) "voortbrengsel": elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met 

inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel 

te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische 

lettertypen, doch niet computerprogramma's; 

 

c) "samengesteld voortbrengsel": een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die 

vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet 

kan worden. 

 

 

ARTIKEL 213 

 

Vereisten voor bescherming 

 

1. De EU-partij en Oekraïne voorzien in de bescherming van onafhankelijk gecreëerde 

tekeningen en modellen die nieuw of oorspronkelijk zijn. 

 

2. Een tekening die of model dat is toegepast op of verwerkt in een voortbrengsel dat een 

onderdeel van een samengesteld voortbrengsel vormt, wordt slechts geacht nieuw te zijn en een 

eigen karakter te hebben: 

 

a) voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij 

normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft, en 

 

b) voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden 

inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen. 
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3. Een tekening of model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identieke tekening of geen 

identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld: 

 

a) bij een niet-ingeschreven tekening of model, vóór de datum waarop de tekening of het model 

waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is 

gesteld; 

 

b) bij een ingeschreven tekening of model, vóór de datum van indiening van de aanvraag om 

inschrijving van de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer 

aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang. 

 

Tekeningen en modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in 

onbelangrijke details verschillen. 

 

4. Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk 

die het bij een geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker 

wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld: 

 

a) bij een niet-ingeschreven tekening of model, vóór de datum waarop de tekening of het model 

waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is 

gesteld; 

 

b) bij een ingeschreven tekening of model, vóór de datum van indiening van de aanvraag om 

inschrijving van de tekening of het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer 

aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang. 

 

Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de 

ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model. 
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5. Deze bescherming wordt verleend door registratie en geeft de houder uitsluitende rechten 

overeenkomstig de bepalingen van dit artikel. Niet-geregistreerde tekeningen of modellen die voor 

het publiek beschikbaar zijn gesteld, geven dezelfde uitsluitende rechten, maar alleen indien het 

aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van de beschermde tekening of het beschermde 

model. 

 

6. Een tekening of model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien deze 

tekening of dit model gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de 

handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is, tenzij deze feiten bij een normale gang van 

zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer 

aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn 

gekomen van ingewijden in de betrokken sector die werkzaam zijn op het grondgebied waarvoor 

bescherming is aangevraagd. In geval van bescherming van een niet-ingeschreven tekening of een 

niet-ingeschreven model, wordt deze/dit geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien 

deze/dit gepubliceerd is, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is 

op zodanige wijze dat bij een normale gang van zaken deze feiten redelijkerwijs ter kennis konden 

zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die werkzaam zijn op het grondgebied 

waarvoor bescherming is aangevraagd. 

 

Een tekening of model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld louter 

omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde 

bekendgemaakt is. 
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7. Openbaarmaking wordt voor de toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel niet in 

aanmerking genomen, wanneer een tekening of een model waarvoor op grond van een inschrijving 

als tekening of model aanspraak op bescherming wordt gemaakt, voor het publiek beschikbaar is 

gesteld: 

 

a) door de ontwerper, zijn/haar rechtverkrijgende of een derde op basis van door de ontwerper of 

diens rechtverkrijgende verstrekte informatie of genomen maatregelen; en 

 

b) gedurende het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de 

aanvraag of, indien aanspraak wordt gemaakt op voorrang, aan de datum van voorrang. 

 

8. Lid 7 van dit artikel is eveneens van toepassing wanneer een tekening of model ten gevolge 

van misbruik jegens de ontwerper of diens rechtverkrijgende voor het publiek beschikbaar is 

gesteld. 

 

 

ARTIKEL 214 

 

Duur van de bescherming 

 

1. Na inschrijving bieden de EU-partij en Oekraïne bescherming voor de duur van ten minste 

vijf jaar. De houder van het recht kan de beschermingsduur telkens met een of meer tijdvakken van 

vijf jaar laten verlengen, tot een totale termijn van 25 jaar vanaf de datum van indiening van de 

aanvraag. 

 

2. De duur van de in de EU-partij en Oekraïne geboden bescherming voor niet-ingeschreven 

tekeningen of modellen bedraagt ten minste drie jaar vanaf de datum waarop de tekening of het 

model op het grondgebied van een van de partijen voor het publiek beschikbaar werd gesteld. 
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ARTIKEL 215 

 

Nietigheid of weigering van inschrijving 

 

1. De EU-partij en Oekraïne kunnen alleen in de volgende gevallen bepalen dat de registratie 

van een tekening of model op materiële gronden wordt geweigerd of dat deze of dit op materiële 

gronden nietig wordt verklaard: 

 

a) indien de tekening of het model niet overeenkomt met de definitie in artikel 212, onder a), van 

deze overeenkomst; 

 

b) indien de tekening of het model niet voldoet aan de vereisten van artikel 213 en artikel 217 

(leden 3, 4 en 5) van deze overeenkomst; 

 

c) indien de houder van het recht krachtens een rechterlijke uitspraak geen recht heeft op de 

tekening of het model; 

 

d) indien de tekening of het model in strijd is met een eerdere tekening die of een eerder model 

dat beschikbaar is gesteld aan het publiek na de datum van indiening van de aanvraag of, 

indien aanspraak op voorrang wordt gemaakt, na de datum van voorrang, en beschermd is 

vanaf een datum voorafgaand aan genoemde datum door een ingeschreven tekening of model 

of een aanvraag voor een tekening of model; 

 

e) indien in een latere tekening of een later model gebruik wordt gemaakt van een 

onderscheidend teken en de wetgeving van de betrokken partij die van toepassing is op die 

tekening of dat model, de houder van het recht op het teken het recht verleent om een 

dergelijk gebruik te verbieden; 

 

f) indien de tekening of het model een ongeoorloofd gebruik vormt van een werk dat beschermd 

is op grond van de auteursrechtenwetgeving van de betrokken partij; 
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g) indien de tekening of het model een oneigenlijk gebruik vormt van een van de in artikel 6 ter 

van het Verdrag van Parijs genoemde zaken of van badges, emblemen en wapenschilden die 

niet onder genoemd artikel 6 ter vallen en die in een partij van bijzonder openbaar belang zijn. 

 

Dit lid laat het recht van de partijen tot het stellen van formele eisen voor aanvragen met betrekking 

tot tekeningen of modellen onverlet. 

 

2. Een partij kan als alternatief voor nietigheid bepalen dat een tekening die of model dat op de 

in lid 1 van dit artikel vermelde gronden nietig kan worden verklaard, beperkt wordt in het gebruik. 

 

 

ARTIKEL 216 

 

Verleende rechten 

 

De houder van een beschermde tekening of een beschermd model heeft ten minste het uitsluitende 

recht om deze/dit te gebruiken en om derden die daartoe niet zijn/haar toestemming hebben, te 

beletten deze/dit te gebruiken, met name om producten waarin de tekening of het model is verwerkt 

of wordt toegepast, te vervaardigen, aan te bieden, in de handel te brengen, in of uit te voeren, te 

gebruiken of voor die doeleinden op te slaan. 
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ARTIKEL 217 

 

Uitzonderingen 

 

1. De na inschrijving van door een tekening of model verleende rechten worden niet uitgeoefend 

met betrekking tot: 

 

a) handelingen in de particuliere sfeer en zonder commerciële doeleinden; 

 

b) handelingen voor experimentele doeleinden; 

 

c) handelingen bestaande in reproductie ter illustratie of voor onderricht, mits deze handelingen 

verenigbaar zijn met de eerlijke handelsgebruiken, zij niet zonder noodzaak afbreuk doen aan 

de normale exploitatie van de tekening of het model, en de bron wordt vermeld. 

2. Voorts worden de na inschrijving van een tekening of model verleende rechten niet 

uitgeoefend met betrekking tot: 

 

a) de uitrusting van in een ander land geregistreerde vaartuigen en luchtvaartuigen die zich 

tijdelijk op het grondgebied van de betrokken partij bevinden; 

 

b) de invoer door de desbetreffende partij van reserveonderdelen en toebehoren voor het 

repareren van die vaartuigen; 

 

c) de uitvoering van reparaties aan die vaartuigen. 
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3. Een tekening- of modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die 

uitsluitend door de technische functie worden bepaald. 

 

4. Een tekening- of modelrecht geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die 

noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het 

voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop zij/het toegepast is, 

mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander 

voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. 

 

5. Een tekening of model die/dat met de openbare orde of de goede zeden strijdig is, is niet 

vatbaar voor bescherming door een tekening- of modelrecht. 

 

 

ARTIKEL 218 

 

Verband met auteursrecht 

 

Tekeningen of modellen die door een tekening- of modelrecht worden beschermd en 

overeenkomstig deze onderafdeling in een partij zijn ingeschreven, kunnen vanaf de datum waarop 

de tekening of het model is gecreëerd of in een vorm is vastgelegd, tevens beschermd worden 

krachtens de auteursrechtwetgeving van die partij. De mate waarin en de voorwaarden waaronder 

een dergelijke bescherming wordt verleend, met inbegrip van het vereiste 

oorspronkelijkheidsgehalte, wordt door elk van beide partijen vastgesteld. 
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ONDERAFDELING 5 

 

OCTROOIEN 

 

 

ARTIKEL 219 

 

Octrooien en volksgezondheid 

 

1. De partijen erkennen het belang van de Verklaring inzake de TRIPs-overeenkomst en de 

volksgezondheid, die op 14 november 2001 werd goedgekeurd door de ministeriële conferentie van 

de WTO, hierna de "Verklaring van Doha" genoemd. Voor de interpretatie en uitvoering van de 

rechten en verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk waarborgen de partijen de consistentie met 

de Verklaring van Doha. 

 

2. De partijen dragen bij aan de uitvoering van het Besluit van de Algemene Raad van de WTO 

van 30 augustus 2003 over punt 6 van de Verklaring van de Doha en nemen dit in acht. 

 

 

ARTIKEL 220 

 

Aanvullend beschermingscertificaat 

 

1. De partijen erkennen dat geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen die op hun 

respectieve grondgebied door een octrooi worden beschermd, aan een administratieve 

vergunningsprocedure kunnen worden onderworpen voordat zij er in de handel mogen worden 

gebracht. Zij erkennen dat de termijn tussen de indiening van de octrooiaanvraag en de eerste 

toestemming om het product op hun respectieve grondgebied in de handel te brengen, zoals voor dat 

doel door de desbetreffende wetgeving omschreven, de termijn van daadwerkelijke bescherming uit 

hoofde van het octrooi kan bekorten. 
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2. De partijen zorgen voor een verdere periode van bescherming voor geneesmiddelen of 

gewasbeschermingsmiddelen die door een octrooi worden beschermd en die aan een 

administratieve vergunningsprocedure waren onderworpen, waarbij die periode gelijk moet zijn aan 

de in lid 1 bedoelde periode, verminderd met vijf jaar. 

 

3. Met betrekking tot geneesmiddelen waarvoor kindergeneeskundige studies zijn verricht 

waarvan de resultaten in de productinformatie worden weerspiegeld, dragen de partijen zorg voor 

een verdere verlenging met zes maanden van de in lid 2 van dit artikel bedoelde periode. 

 

 

ARTIKEL 221 

 

Bescherming van biotechnologische uitvindingen 

 

1. De partijen beschermen biotechnologische uitvindingen onder nationaal octrooirecht. Voor 

zover nodig passen zij hun octrooirecht aan teneinde rekening te houden met de bepalingen van 

deze overeenkomst. Dit artikel laat de verplichtingen van de partijen ingevolge internationale 

overeenkomsten, met name de TRIPs-overeenkomst en het Verdrag inzake biodiversiteit van 1992, 

onverlet. 

 

2. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder: 

 

a) "biologisch materiaal": materiaal dat genetische informatie bevat en zichzelf kan repliceren of 

in een biologisch systeem kan worden gerepliceerd; 

 

b) "microbiologische werkwijze": elke werkwijze waarbij microbiologisch materiaal wordt 

gebruikt, die op microbiologisch materiaal ingrijpt of die microbiologisch materiaal als 

resultaat heeft. 
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3. Voor de toepassing van deze overeenkomst kunnen uitvindingen die nieuw zijn, op 

uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn, ook octrooieerbaar zijn, wanneer 

zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op 

een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. 

 

Biologisch materiaal dat met behulp van een technische werkwijze uit zijn natuurlijke milieu wordt 

geïsoleerd of wordt verkregen, kan ook dan het voorwerp van een uitvinding zijn, wanneer het in de 

natuur reeds voorhanden is. 

 

Een deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische 

werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, is 

vatbaar voor octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een 

natuurlijk deel. De industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen 

moet concreet worden vermeld in de octrooiaanvraag. 

 

4. Niet octrooieerbaar zijn: 

 

a) planten- en dierenrassen; 

 

b) werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren; 

 

c) het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en zijn ontwikkeling, 

alsmede de loutere ontdekking van een van de delen ervan, met inbegrip van een sequentie of 

partiële sequentie van een gen. 

 

Een uitvinding die betrekking heeft op planten en dieren, is octrooieerbaar als de uitvoerbaarheid 

van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras. Het 

vermelde onder b) van dit lid laat de octrooieerbaarheid van uitvindingen die betrekking hebben op 

een microbiologische of andere technische werkwijze of op een met behulp van deze werkwijzen 

verkregen voortbrengsel, onverlet. 
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5. Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met openbaar beleid of met 

de goede zeden, worden van octrooieerbaarheid uitgesloten; exploitatie mag echter niet als strijdig 

hiermee worden beschouwd louter omdat deze bij een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling 

wordt verboden. Met name worden niet-octrooieerbaar geacht: 

 

a) werkwijzen voor het klonen van mensen; 

 

b) werkwijzen tot wijziging van de germinale genetische identiteit van de mens; 

 

c) het gebruik van menselijke embryo's voor industriële of commerciële doeleinden; 

 

d) de werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te 

doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren, alsmede de dieren 

die uit dergelijke werkwijzen zijn verkregen. 

 

6. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor biologisch materiaal dat door een 

uitvinding bepaalde eigenschappen heeft verkregen, strekt zich uit tot ieder biologisch materiaal dat 

hieruit door middel van propagatie of vermeerdering in dezelfde of in gedifferentieerde vorm wordt 

gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft. 

 

7. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een werkwijze voor de 

voortbrenging van biologisch materiaal dat door een uitvinding bepaalde eigenschappen heeft 

verkregen, strekt zich uit tot het biologisch materiaal dat rechtstreeks door deze werkwijze wordt 

gewonnen en tot ieder ander biologisch materiaal dat door middel van propagatie of vermeerdering 

in dezelfde of in gedifferentieerde vorm uit het rechtstreeks gewonnen biologisch materiaal wordt 

gewonnen en diezelfde eigenschappen heeft. 
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8. De bescherming die wordt geboden door een octrooi voor een voortbrengsel dat uit genetische 

informatie bestaat of dat zulke informatie bevat, strekt zich, behoudens lid 4, onder c), van dit 

artikel uit tot ieder materiaal waarin dit voortbrengsel wordt verwerkt en waarin de genetische 

informatie wordt opgenomen en haar functie uitoefent. 

 

9. De in de leden 7 en 8 van dit artikel bedoelde bescherming strekt zich niet uit tot biologisch 

materiaal dat wordt gewonnen door propagatie of door vermeerdering van biologisch materiaal dat 

op het grondgebied van de partijen door de octrooihouder of met diens toestemming in de handel 

wordt gebracht, indien de propagatie of de vermeerdering noodzakelijkerwijs voortvloeit uit het 

gebruik waarvoor het biologisch materiaal in de handel was gebracht, mits het afgeleide materiaal 

vervolgens niet voor andere propagaties of vermeerderingen wordt gebruikt. 

 

10. In afwijking van de leden 7 en 8 van dit artikel houdt de verkoop of een andere vorm van in 

de handel brengen, door de octrooihouder of met diens toestemming, van plantaardig 

propagatiemateriaal aan een landbouwer voor agrarische exploitatiedoeleinden voor laatstgenoemde 

het recht in om de voortbrengselen van zijn/haar oogst voor verdere propagatie of vermeerdering 

door hemzelf/haarzelf op zijn/haar eigen bedrijf te gebruiken. De reikwijdte en de nadere regeling 

van deze afwijking blijven beperkt tot die van de interne wetten, bestuursrechtelijke bepalingen en 

praktijken van de partijen met betrekking tot kwekersrechten. 

In afwijking van de leden 7 en 8 van dit artikel houdt de verkoop of een andere vorm van in de 

handel brengen, door de octrooihouder of met diens toestemming, van fokvee of dierlijk 

propagatiemateriaal aan een landbouwer voor deze laatste het recht in om het vee dat onder 

octrooibescherming valt, voor agrarische doeleinden te gebruiken. Dit omvat het beschikbaar stellen 

van het dier of ander dierlijk propagatiemateriaal voor gebruik in de landbouw, maar niet de 

verkoop in het kader van of met het oog op de commerciële fokkerij. De reikwijdte en de hierboven 

bedoelde nadere regeling van de afwijking worden bepaald door de interne wetten, 

bestuursrechtelijke bepalingen en praktijken. 
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11. De partijen voorzien in de volgende gevallen in dwanglicenties wegens afhankelijkheid: 

 

a) wanneer een kweker een kwekersrecht niet kan verkrijgen of exploiteren zonder op een 

octrooi van eerdere datum inbreuk te maken, mag hij/zij een dwanglicentie voor niet-

exclusieve exploitatie van de door dat octrooi beschermde uitvinding aanvragen, voor zover 

deze licentie voor de exploitatie van het te beschermen plantenras noodzakelijk is en mits hij 

een redelijke vergoeding betaalt. De partijen bepalen dat, wanneer een zodanige licentie wordt 

verleend, de octrooihouder onder redelijke voorwaarden recht heeft op een wederkerige 

licentie om het beschermde plantenras te gebruiken; 

 

b) wanneer de houder van een octrooi voor een biotechnologische uitvinding deze niet kan 

exploiteren zonder op een kwekersrecht van eerdere datum inbreuk te maken, mag hij/zij een 

dwanglicentie voor niet-exclusieve exploitatie van het door dit kwekersrecht beschermde 

plantenras aanvragen, mits hij een redelijke vergoeding betaalt. De partijen bepalen dat, 

wanneer een zodanige licentie wordt verleend, de houder van het kwekersrecht onder 

redelijke voorwaarden recht heeft op een wederkerige licentie om de beschermde uitvinding 

te gebruiken. 

 

12. Een aanvrager van een in lid 11 van dit artikel bedoelde licentie moet aantonen dat: 

 

a) hij zich vergeefs tot de octrooihouder, respectievelijk de houder van het kwekersrecht, heeft 

gewend om een contractuele licentie te verkrijgen; 

 

b) het plantenras of de uitvinding een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk 

economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de uitvinding waarvoor een octrooi 

werd aangevraagd of van het beschermde plantenras. 
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ARTIKEL 222 

 

Bescherming van gegevens die zijn ingediend ter verkrijging van een vergunning  

voor het in de handel brengen van een geneesmiddel 

 

1. De partijen voeren een alomvattend systeem in om te garanderen dat gegevens die zijn 

ingediend ter verkrijging van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, 

geheim worden gehouden, niet openbaar worden gemaakt en dat de exclusiviteit ervan wordt 

gewaarborgd. 

 

2. Hiertoe zal een partij die verzoekt om indiening van testgegevens of studies inzake de 

veiligheid en werkzaamheid van een geneesmiddel voordat zij toestemming voor het in de handel 

brengen van dat product verleent, gedurende ten minste vijf jaar na de datum van de eerste 

toestemming in die partij andere aanvragers niet toestaan hetzelfde of een soortgelijk product in de 

handel te brengen, op basis van de toestemming voor het in de handel brengen die aan de aanvrager 

die de testgegevens of studies had ingediend, is verleend, tenzij laatstgenoemde hiermee heeft 

ingestemd. Gedurende die periode worden de voor de eerste toestemming ingediende gegevens of 

studies niet gebruikt ten behoeve van enige latere aanvrager die probeert toestemming voor het in 

de handel brengen van een geneesmiddel te verkrijgen, tenzij de eerste aanvrager hiermee heeft 

ingestemd. 

 

3. Oekraïne streeft naar aanpassing van zijn wetgeving betreffende de gegevensbescherming met 

betrekking tot geneesmiddelen aan die van de EU binnen een termijn waarover het Handelscomité 

beslist. 
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ARTIKEL 223 

 

Gegevensbescherming met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen 

 

1. De partijen stellen veiligheids- en werkzaamheidsvereisten vast voordat zij vergunning 

verlenen voor het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

2. De partijen kennen een tijdelijk recht toe aan de eigenaar van een test of studieverslag dat 

voor het eerst is ingediend ter verkrijging van een vergunning voor het in de handel brengen van 

een gewasbeschermingsmiddel. Gedurende die periode wordt het test- of studieverslag niet gebruikt 

ten behoeve van een andere persoon die een vergunning voor het in de handel brengen van een 

gewasbeschermingsmiddel tracht te verkrijgen, tenzij de eerste eigenaar hiermee uitdrukkelijk 

instemt. Dit recht wordt hierna "gegevensbescherming" genoemd. 

 

3. De partijen stellen de voorwaarden vast waaraan het test- of studieverslag moet voldoen. 

 

4. De gegevensbescherming geldt voor een periode van ten minste tien jaar vanaf de datum van 

de eerste vergunning in de desbetreffende partij. De partijen kunnen besluiten tot verlenging van de 

beschermingsperiode voor gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico. In zo'n situatie kan de 

periode worden verlengd tot 13 jaar. 

 

5. De partijen kunnen besluiten dat die perioden worden verlengd ten aanzien van elke 

uitbreiding voor beperkte toepassingen1. In een dergelijke situatie bedraagt de totale termijn voor 

gegevensbescherming maximaal 13 jaar dan wel, voor gewasbeschermingsmiddelen met een laag 

risico, 15 jaar. 

 

                                                 
1 Beperkte toepassing: gebruik van een gewasbeschermingsmiddel in een bepaalde partij voor 

planten of plantaardige producten die niet op grote schaal worden geteeld in die partij of op 

grote schaal worden geteeld om aan een buitengewone noodzaak tot bescherming van planten 

te voldoen. 
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6. Een test of studie wordt eveneens beschermd wanneer deze voor de verlenging of de 

herziening van een vergunning noodzakelijk was. In die gevallen bedraagt de periode voor 

gegevensbescherming 30 maanden. 

 

7. De partijen stellen voorschriften vast om herhaling van proeven op gewervelde dieren te 

voorkomen. Aanvragers die testen en studies met gewervelde dieren willen uitvoeren, nemen de 

maatregelen die nodig zijn om na te gaan of die testen en studies niet reeds zijn uitgevoerd of 

hebben aangevangen. 

 

8. Een nieuwe aanvrager en de houder of houders van de desbetreffende vergunningen doen al 

het mogelijke om te waarborgen dat zij gegevens delen van testen en studies met gewervelde dieren. 

De kosten van het delen van de verslagen van de testen en studies worden op eerlijke, transparante 

en niet-discriminerende wijze bepaald. Van de nieuwe aanvrager wordt enkel verlangd te delen in 

de kosten van de informatie die hij/zij moet indienen om aan de vergunningsvereisten te voldoen. 

 

9. Wanneer de nieuwe aanvrager en de houder of houders van de desbetreffende vergunningen 

voor gewasbeschermingsmiddelen niet tot overeenstemming kunnen komen over het delen van de 

verslagen van testen en studies met gewervelde dieren, stelt hij de partij hiervan in kennis. 

 

10. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan zal dit een partij niet beletten de verslagen van de 

testen en studies met gewervelde dieren in het kader van de aanvraag van de nieuwe aanvrager te 

gebruiken. 

 

11. De houder of houders van de desbetreffende vergunning heeft/hebben een vordering op de 

nieuwe aanvrager voor een billijke deelname in de aangegane kosten. De desbetreffende partij kan 

de betrokken partijen opdragen de zaak op te lossen door middel van formele en bindende arbitrage 

overeenkomstig het interne recht. 
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ONDERAFDELING 6 

 

TOPOGRAFIEËN VAN HALFGELEIDERPRODUCTEN 

 

 

ARTIKEL 224 

 

Definitie 

 

Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt verstaan onder: 

 

a) "halfgeleiderproduct": een product in zijn definitieve of intermediaire vorm: 

 

 dat bestaat uit een plak materiaal die een laag halfgeleidermateriaal bevat, waarop volgens een 

vooraf bepaald driedimensionaal patroon een of meer lagen geleidend, isolatie- of 

halfgeleidermateriaal zijn aangebracht, en dat bestemd is om uitsluitend elektronische functies 

of elektronische en andere functies samen te vervullen; 

 

b) "topografie" van een halfgeleiderproduct: een reeks samenhangende beelden, op enigerlei 

wijze vastgelegd; 

 

 die het driedimensionale patroon van de lagen weergeven waaruit het halfgeleiderproduct is 

samengesteld, en waarin elk beeld het patroon of een gedeelte van het patroon van een 

oppervlak van het halfgeleiderproduct in enig stadium van zijn vervaardiging voorstelt; 

 



 

EU/UA/nl 283 

c) "commerciële exploitatie": de verkoop, verhuur, leasing of het op andere wijze commercieel 

in het verkeer brengen, dan wel het aanbieden voor deze doeleinden. De commerciële 

exploitatie in de zin van artikel 227 van deze overeenkomst omvat echter niet de exploitatie 

onder voorwaarde van vertrouwelijkheid voor zover daarbij geen verspreiding onder derden 

plaatsvindt. 

 

 

ARTIKEL 225 

 

Vereisten voor bescherming 

 

1. De partijen beschermen topografieën van halfgeleiderproducten door middel van wettelijke 

bepalingen waarbij uitsluitende rechten worden verleend overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 

 

2. De partijen dragen slechts zorg voor de bescherming van de topografie van een 

halfgeleiderproduct voor zover deze voldoet aan de voorwaarden dat zij het voortbrengsel is van de 

eigen intellectuele inspanning van de maker en in de halfgeleiderindustrie niet algemeen bekend is. 

Indien de topografie van een halfgeleiderproduct bestaat uit in de halfgeleiderindustrie algemeen 

bekende bestanddelen, wordt zij slechts beschermd voor zover de combinatie van dergelijke 

bestanddelen, als één geheel bezien, aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. 
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ARTIKEL 226 

 

Uitsluitende rechten 

 

1. De in artikel 225, lid 1, van deze overeenkomst bedoelde uitsluitende rechten omvatten het 

recht om de volgende handelingen toe te staan of te verbieden: 

 

a) de reproductie van een topografie voor zover deze krachtens artikel 225, lid 2, van deze 

overeenkomst wordt beschermd; 

 

b) de commerciële exploitatie dan wel de invoer voor zodanige exploitatie van een topografie of 

van een door gebruikmaking van die topografie voortgebracht halfgeleiderproduct. 

 

2. De in lid 1, onder a), van dit artikel bedoelde uitsluitende rechten gelden niet voor 

reproducties voor de analyse, de evaluatie of het onderwijzen van de concepten, processen, 

systemen of technieken die in de topografie belichaamd zijn of van de topografie zelf. 

 

3 De in lid 1 van dit artikel bedoelde uitsluitende rechten gelden niet voor handelingen in 

verband met een topografie die aan de voorwaarden van artikel 225, lid 2, van deze overeenkomst 

voldoet en die ontworpen is op basis van een analyse en evaluatie van een andere topografie als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

 

4. Het uitsluitende recht om de in lid 1, onder b), van dit artikel genoemde handelingen toe te 

staan of te verbieden geldt niet wanneer deze handelingen worden verricht nadat de topografie of 

het halfgeleiderproduct rechtmatig in de handel is gebracht. 
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ARTIKEL 227 

 

Duur van de bescherming 

 

De uitsluitende rechten gelden ten minste tot tien jaar nadat de topografie voor het eerst ergens ter 

wereld commercieel is geëxploiteerd of, indien registratie een voorwaarde is voor het ontstaan of 

het voortbestaan van de uitsluitende rechten, tien jaar na het eerste van onderstaande tijdstippen: 

 

a) het verstrijken van het kalenderjaar waarin de topografie voor het eerst ergens ter wereld 

commercieel geëxploiteerd is; 

 

b) het verstrijken van het kalenderjaar waarin de registratieaanvraag in de voorgeschreven vorm 

ingediend is. 
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ONDERAFDELING 7 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 228 

 

Kwekersrechten 

 

De partijen werken samen om de bescherming van kwekersrechten in overeenstemming met het 

Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 1961, zoals herzien te Genève op 

10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991, met inbegrip van de facultatieve 

uitzondering op het kwekersrecht als bedoeld in artikel 15.2, lid 2, van dat verdrag, te bevorderen en 

te waarborgen. 

 

 

ARTIKEL 229 

 

Genetische hulpbronnen, traditionele kennis en folklore 

 

1. Met inachtneming van hun interne wetgeving zorgen de partijen voor de eerbiediging, 

bescherming en instandhouding van de kennis, vernieuwingen en gebruiken van autochtone en 

plaatselijke gemeenschappen waarop tradities zijn gebaseerd die van belang zijn voor het behoud en 

het duurzame gebruik van de biologische diversiteit en voor de bevordering van de toepassing 

daarvan op grotere schaal, met de deelname en instemming van de dragers van die kennis, 

vernieuwingen en gebruiken, alsmede voor de stimulering van een eerlijke verdeling van de 

voordelen die uit de toepassing van die kennis, vernieuwingen en gebruiken voortvloeien. 
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2. De partijen erkennen het belang van passende maatregelen, onder voorbehoud van de 

nationale wetgeving, om de traditionele kennis te beschermen, en zij komen overeen te blijven 

werken aan de ontwikkeling van internationaal erkende sui generis modellen voor de wettelijke 

bescherming van traditionele kennis. 

 

3. De partijen zijn het erover eens dat de intellectuele-eigendomsbepalingen van deze 

onderafdeling en het Verdrag inzake biodiversiteit op een elkaar ondersteunende wijze ten uitvoer 

worden gelegd. 

 

4. De partijen komen overeen regelmatig van gedachten te wisselen en informatie uit te wisselen 

over multilaterale besprekingen ter zake. 
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AFDELING 3 

 

HANDHAVING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

 

 

ARTIKEL 230 

 

Algemene verplichtingen 

 

1. Beide partijen herbevestigen hun verbintenissen op grond van de TRIPs-overeenkomst en in 

het bijzonder deel III daarvan, en voorzien in de volgende aanvullende maatregelen, procedures en 

rechtsmiddelen, die nodig zijn om te zorgen voor de handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten1. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te 

zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of duur zijn en mogen geen onredelijke termijnen of 

nodeloze vertragingen inhouden. 

 

2. Deze maatregelen en rechtsmiddelen, die ook doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten 

zijn, worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor rechtmatig 

handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik ervan. 

 

 

                                                 
1 Voor de toepassing van deze afdeling worden onder het begrip "intellectuele-

eigendomsrechten" ten minste de volgende rechten verstaan: auteursrechten, naburige rechten; 

de sui generis rechten van de samensteller van een databank; rechten van de ontwerper van 

topografieën van halfgeleiderproducten; rechten op handelsmerken; rechten inzake tekeningen 

en modellen; octrooirechten, met inbegrip van rechten die van aanvullende 

beschermingscertificaten zijn afgeleid; geografische aanduidingen; rechten op 

gebruiksmodellen; kwekersrechten; handelsnamen voor zover deze beschermd worden als 

exclusieve eigendomsrechten in de desbetreffende interne wetgeving. 
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ARTIKEL 231 

 

Rechthebbenden 

 

1. De partijen erkennen dat de volgende personen gerechtigd zijn te verzoeken om toepassing 

van de in deze afdeling en in deel III van de TRIPs-overeenkomst bedoelde maatregelen, 

procedures en rechtsmiddelen: 

 

a) houders van intellectuele-eigendomsrechten, in overeenstemming met de bepalingen van het 

toepasselijke recht; 

 

b) alle andere personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebruiken, in het bijzonder 

licentiehouders, voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het 

toepasselijke recht; 

 

c) organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen die officieel erkend zijn als gerechtigd 

tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover 

toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht. 

 

2. De partijen kunnen erkennen dat de volgende personen en instanties gerechtigd zijn te 

verzoeken om toepassing van de in deze afdeling en in deel III van de TRIPs-overeenkomst 

bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen: instanties voor het collectieve beheer van 

intellectuele-eigendomsrechten die officieel erkend zijn als gerechtigd tot het vertegenwoordigen 

van houders van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover toegestaan door en in 

overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht. 
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ONDERAFDELING 1 

 

CIVIELE MAATREGELEN, PROCEDURES EN RECHTSMIDDELEN 

 

 

ARTIKEL 232 

 

Vermoeden van auteurschap of houderschap van rechten 

 

De partijen erkennen dat voor de toepassing van de in deze overeenkomst bedoelde maatregelen, 

procedures en rechtsmiddelen: 

 

a) het voor de auteur van een werk van letterkunde of kunst, om als zodanig te worden 

beschouwd en derhalve het recht te hebben om een rechtsvordering wegens inbreuk in te 

stellen, volstaat dat zijn/haar naam op de gebruikelijke wijze op het werk is vermeld, totdat 

bewijs van het tegendeel is geleverd; 

 

b) het bepaalde onder a) van dit lid van overeenkomstige toepassing is op de houders van 

naburige rechten ten aanzien van hun beschermde materiaal. 
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ARTIKEL 233 

 

Bewijsmateriaal 

 

1. Wanneer een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving 

van haar beweringen, en bij de onderbouwing van haar stellingen bewijsmateriaal heeft 

gespecificeerd dat zich in de macht van de tegenpartij bevindt, zijn de rechterlijke instanties van de 

partijen bevoegd te gelasten dat de tegenpartij dit bewijs overlegt, mits de bescherming van 

vertrouwelijke gegevens wordt gewaarborgd. 

 

2. Onder dezelfde voorwaarden treffen de partijen de nodige maatregelen teneinde de bevoegde 

rechterlijke instanties in staat te stellen om, in geval van inbreuk op een intellectuele-

eigendomsrecht op commerciële schaal, in voorkomend geval desgevraagd overlegging te kunnen 

gelasten van bancaire, financiële of handelsdocumenten die zich in de macht van de tegenpartij 

bevinden, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. 
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ARTIKEL 234 

 

Maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal 

 

1. De partijen zorgen ervoor dat de bevoegde rechterlijke instanties, al voordat een 

bodemprocedure is begonnen, op verzoek van een partij die redelijkerwijs beschikbaar 

bewijsmateriaal heeft overgelegd tot staving van de stelling dat er inbreuk op haar intellectuele-

eigendomsrecht is gemaakt of zal worden gemaakt, onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen 

kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te 

beschermen, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd. Tot deze 

maatregelen kunnen behoren de gedetailleerde beschrijving, met of zonder monsterneming, dan wel 

de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen en, in voorkomend geval, de bij de productie 

en/of distributie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten. Die 

maatregelen worden met name genomen, zo nodig zonder dat de wederpartij wordt gehoord, 

wanneer het aannemelijk is dat uitstel de houder van het recht onherstelbare schade zal berokkenen, 

of indien er een aantoonbaar gevaar bestaat dat bewijsmateriaal wordt vernietigd. 

 

2. De partijen dragen er zorg voor dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op 

verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, 

onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist, indien de eiser niet binnen een redelijke 

termijn bij de bevoegde rechterlijke instantie een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt. 
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ARTIKEL 235 

 

Recht op informatie 

 

1. De partijen dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties in het kader van 

procedures inzake inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht naar aanleiding van een met redenen 

omkleed en evenredig verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de oorsprong en het 

distributienetwerk van de goederen of diensten die inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht 

maken, wordt verstrekt door de inbreukmaker en/of iedere andere persoon die: 

 

a) de inbreuk makende goederen op commerciële schaal in zijn bezit bleek te hebben; 

 

b) de inbreuk makende diensten op commerciële schaal bleek te gebruiken;  

 

c) op commerciële schaal diensten bleek te verlenen die bij inbreuk makende handelingen 

worden gebruikt;  

 

of 

 

d) door een onder a), b) of c) van dit lid bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij 

de productie, de vervaardiging of de distributie van deze goederen of bij het verlenen van 

deze diensten. 
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2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie omvat, naar gelang van het geval: 

 

a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere 

eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en 

detailhandelaren; 

 

b) inlichtingen over de geproduceerde, vervaardigde, geleverde, ontvangen of bestelde 

hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs. 

 

3. De leden 1 en 2 van dit artikel gelden onverminderd andere wettelijke bepalingen waarbij: 

 

a) de houder van het recht ruimere rechten op informatie worden toegekend; 

 

b) het gebruik van de krachtens dit artikel medegedeelde informatie in civiele procedures of 

strafzaken wordt geregeld; 

 

c) de aansprakelijkheid wegens misbruik van het recht op informatie wordt geregeld; 

 

d) de mogelijkheid wordt geboden te weigeren gegevens te verstrekken die de in lid 1 van dit 

artikel bedoelde persoon zouden dwingen deelname door hemzelf/haarzelf of door zijn/haar 

naaste verwanten aan een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht toe te geven; 

 

e) de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen of de verwerking van 

persoonsgegevens wordt geregeld. 
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ARTIKEL 236 

 

Voorlopige en conservatoire maatregelen 

 

1. De partijen zien erop toe dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser, een voorlopig 

bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-

eigendomsrecht te voorkomen of om, indien wenselijk en indien het interne recht hierin voorziet op 

straffe van een dwangsom, tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele-

eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat 

voor schadeloosstelling van de rechthebbende zekerheid wordt gesteld. Onder dezelfde 

voorwaarden kan een voorlopig bevel worden uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens 

diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectuele-eigendomsrecht. 

 

2. Een voorlopig bevel kan ook worden uitgevaardigd om de inbeslagneming of afgifte te 

kunnen gelasten van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-

eigendomsrecht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of zich 

daarin bevinden. 

 

3. De partijen zorgen ervoor dat, in geval van inbreuk op commerciële schaal en indien de 

indiener van het verzoek omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te 

brengen, de rechterlijke instanties conservatoir beslag kunnen laten leggen op de roerende en 

onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van 

zijn/haar bankrekeningen en andere tegoeden. Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties 

overlegging van bancaire, financiële of commerciële documenten of passende inzage van de 

desbetreffende informatie gelasten. 
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4. De partijen waarborgen dat de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde voorlopige 

maatregelen in voorkomend geval kunnen worden getroffen zonder dat de verweerder is gehoord, 

met name wanneer vertraging tot onherstelbare schade voor de houder van het desbetreffende recht 

zou leiden. In dat geval worden de partijen hiervan onverwijld in kennis gesteld, uiterlijk na de 

tenuitvoerlegging van de maatregelen. Op verzoek van de verweerder vindt een toetsing plaats, 

waarbij de verweerder het recht heeft te worden gehoord, teneinde binnen een redelijke termijn na 

de kennisgeving van de maatregelen te beslissen of die maatregelen dienen te worden gewijzigd, 

herroepen of bevestigd. 

 

5. De partijen dragen er zorg voor dat de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde 

voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden 

gevolg te hebben, indien de eiser niet binnen een redelijke termijn bij de bevoegde rechterlijke 

instantie een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt. 

 

6. Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig 

handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging 

van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, zijn de rechterlijke instanties bevoegd om, op 

verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden 

voor de door die maatregelen veroorzaakte schade.ò 
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ARTIKEL 237 

 

Corrigerende maatregelen 

 

1. De partijen zien erop toe dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de eiser, 

onverminderd de aan de houder van het betrokken recht wegens de inbreuk verschuldigde 

schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, de terugroeping of de 

definitieve verwijdering uit het handelsverkeer dan wel de vernietiging kunnen gelasten van de 

goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht 

maken. In voorkomend geval kunnen de bevoegde rechterlijke instanties ook de vernietiging 

gelasten van materialen en werktuigen die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het ontwerpen of 

vervaardigen van die goederen. 

 

2. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op kosten van de inbreukmaker 

worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten. 

 

 

ARTIKEL 238 

 

Rechterlijke bevelen 

 

De partijen zorgen ervoor dat, wanneer bij rechterlijke uitspraak een inbreuk op een intellectuele-

eigendomsrecht is vastgesteld, de rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen 

de inbreukmaker kunnen uitvaardigen. Wanneer het interne recht daarin voorziet, wordt bij niet-

naleving van een rechterlijk bevel in deze in voorkomend geval een dwangsom tot naleving van het 

bevel opgelegd. De partijen zien er eveneens op toe dat houders van een recht kunnen verzoeken 

om een rechterlijk bevel tegen tussenpersonen waarvan diensten door een derde worden gebruikt 

om inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te maken. 
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ARTIKEL 239 

 

Alternatieve maatregelen 

 

De partijen kunnen bepalen dat de bevoegde rechterlijke instanties, in voorkomend geval en op 

verzoek van degene aan wie de in de artikelen 237 en/of 238 van deze overeenkomst vastgelegde 

maatregelen kunnen worden opgelegd, kunnen gelasten dat de maatregelen van de artikelen 237 

en/of 238 van deze overeenkomst niet worden toegepast, maar in plaats daarvan aan de benadeelde 

partij een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald wanneer de betrokkene zonder opzet en 

zonder nalatigheid heeft gehandeld, uitvoering van de maatregelen hem onevenredige schade zou 

berokkenen en geldelijke schadeloosstelling van de benadeelde partij redelijkerwijs toereikend lijkt. 

 

 

ARTIKEL 240 

 

Schadevergoeding 

 

1. De partijen zien erop toe dat wanneer de rechterlijke instanties een schadevergoeding 

vaststellen: 

 

a) zij rekening houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, 

waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst 

die de inbreukmaker heeft genoten en, in voorkomend geval, andere elementen dan 

economische factoren, onder meer de morele schade die de houder van het recht door de 

inbreuk heeft geleden; of 
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b) zij deze als alternatief voor het bepaalde onder a) van dit lid in voorkomend geval kunnen 

vaststellen als een eenmalige vergoeding, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag 

aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker 

toestemming had gevraagd om het intellectuele-eigendomsrecht in kwestie te gebruiken. 

 

2. De partijen kunnen ten behoeve van de benadeelde partij bepalen dat de rechterlijke instanties 

invordering van winsten of betaling van een, eventueel vooraf vastgestelde, schadevergoeding 

kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij 

inbreuk maakte. 

 

 

ARTIKEL 241 

 

Aan de procedure verbonden kosten 

 

De partijen dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en 

andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de in het ongelijk gestelde 

partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. 
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ARTIKEL 242 

 

Openbaarmaking van rechterlijke uitspraken 

 

De partijen dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties in rechtszaken wegens inbreuk op een 

intellectuele-eigendomsrecht op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat op kosten van de 

inbreukmaker passende maatregelen tot verspreiding van de informatie over de uitspraak worden 

getroffen, met inbegrip van het ophangen en volledig of gedeeltelijk publiceren van de uitspraak. 

De partijen kunnen voorzien in andere bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opvallende 

publiciteit, die passend zijn in de omstandigheden van het geval. 

 

 

ARTIKEL 243 

 

Administratieve procedures 

 

Voor zover een civiele corrigerende maatregel kan worden gelast als gevolg van een 

administratieve bodemprocedure, is deze procedure in overeenstemming met beginselen die in 

wezen gelijkwaardig zijn aan de beginselen die zijn neergelegd in de relevante bepalingen van deze 

onderafdeling. 
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ONDERAFDELING 2 

 

AANSPRAKELIJKHEID VAN AANBIEDERS VAN INTERMEDIAIRE DIENSTEN 

 

 

ARTIKEL 244 

 

Gebruik van diensten van intermediairs 

 

Beide partijen erkennen dat derden voor inbreuk makende activiteiten gebruik kunnen maken van 

de diensten van intermediairs. Om het vrije verkeer van informatiediensten te waarborgen en 

terzelfder tijd intellectuele-eigendomsrechten in de digitale omgeving te handhaven, voorziet elk 

van beide partijen in de in deze onderafdeling vervatte maatregelen met betrekking tot aanbieders 

van intermediaire diensten. Deze onderafdeling is alleen van toepassing op de aansprakelijkheid die 

kan voortvloeien uit inbreuken op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten, met name 

auteursrechten1. 

 

 

                                                 
1 De in dit artikel vastgestelde vrijstellingen van aansprakelijkheid gelden uitsluitend voor 

gevallen waarin de activiteit van de aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij 

beperkt is tot het technische proces van werking en het verschaffen van toegang tot een 

communicatienetwerk waarop door derden verstrekte informatie wordt doorgegeven of 

tijdelijk wordt opgeslagen, met als enig doel de doorgifte efficiënter te maken; deze activiteit 

heeft een louter technisch, automatisch en passief karakter, hetgeen inhoudt dat de aanbieder 

van diensten van de informatiemaatschappij noch kennis noch zeggenschap heeft over de 

informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen 
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ARTIKEL 245 

 

Aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten: 

"mere conduit" (doorgeefluik) 

 

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in 

het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte 

informatie, of in het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk, de aanbieder van de 

dienst niet aansprakelijk is voor de doorgegeven informatie, op voorwaarde dat deze aanbieder: 

 

a) niet het initiatief tot doorgifte neemt; 

 

b) de ontvanger van de doorgegeven informatie niet selecteert, en 

 

c) de doorgegeven informatie niet selecteert of wijzigt. 

 

2 Het doorgeven van informatie en het verschaffen van toegang in de zin van lid 1 van dit 

artikel omvatten de automatische, tussentijdse en tijdelijke opslag van de doorgegeven informatie, 

voor zover deze uitsluitend dient om de doorgifte in het communicatienetwerk te bewerkstelligen en 

niet langer duurt dan redelijkerwijs voor die doorgifte nodig is. 

 

3. Dit artikel belet niet dat een rechtbank of administratieve instantie in overeenstemming met 

het rechtsstelsel van elke partij kan verlangen dat de aanbieder van de dienst een inbreuk beëindigt 

of verhindert. 
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ARTIKEL 246 

 

Aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten: 

"caching" (wijze van opslag) 

 

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in 

het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte 

informatie, de aanbieder van de dienst niet aansprakelijk is voor de automatische, tussentijdse en 

tijdelijke opslag van die informatie, wanneer deze opslag enkel geschiedt om latere doorgifte van 

die informatie aan andere afnemers van de dienst op hun verzoek doeltreffender te maken, op 

voorwaarde dat de aanbieder van de dienst: 

 

a) de informatie niet wijzigt; 

 

b) de toegangsvoorwaarden voor de informatie in acht neemt; 

 

c) de alom erkende en in de bedrijfstak gangbare regels betreffende de bijwerking van de 

informatie naleeft; 

 

d) niets wijzigt aan het alom erkende en in de bedrijfstak gangbare rechtmatige gebruik van 

technologie voor het verkrijgen van gegevens over het gebruik van de informatie; en 

 

e) prompt handelt om de door hem opgeslagen informatie te verwijderen of de toegang ertoe 

onmogelijk te maken, zodra hij er daadwerkelijk kennis van heeft dat de informatie 

verwijderd werd van de plaats waar zij zich oorspronkelijk in het net bevond of de toegang 

ertoe onmogelijk werd gemaakt, of dat een rechterlijke of administratieve autoriteit heeft 

gelast de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 
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2. Dit artikel belet niet dat een rechtbank of administratieve instantie in overeenstemming met 

het rechtsstelsel van elke partij kan verlangen dat de aanbieder van de dienst een inbreuk beëindigt 

of verhindert. 

 

 

ARTIKEL 247 

 

Aansprakelijkheid van aanbieders van intermediaire diensten: "hosting" 

 

1. De partijen zorgen ervoor dat, wanneer een dienst van de informatiemaatschappij bestaat in de 

opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, de aanbieder van de dienst niet 

aansprakelijk is voor de op verzoek van de afnemer van de dienst opgeslagen informatie, op 

voorwaarde dat de aanbieder van de dienst: 

 

a) niet daadwerkelijk kennis heeft van onwettige activiteit of informatie en, wanneer het een 

schadevergoedingsvordering betreft, geen kennis heeft van feiten of omstandigheden waaruit 

het onwettige karakter van de activiteit of informatie duidelijk blijkt; of 

 

b) zodra hij van het bovenbedoelde daadwerkelijk kennis heeft of besef krijgt, prompt handelt 

om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. 

 

2. Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing wanneer de afnemer van de dienst op gezag of 

onder toezicht van de aanbieder van de dienst handelt. 

 

3. Dit artikel belet niet dat een rechtbank of administratieve instantie in overeenstemming met 

het rechtsstelsel van elke partij, kan verlangen dat de aanbieder van een dienst een inbreuk beëindigt 

of voorkomt, en evenmin dat een partij procedures kan vaststellen om informatie te verwijderen of 

de toegang daartoe onmogelijk te maken. 
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ARTIKEL 248 

 

Geen algemene toezichtverplichting 

 

1. De partijen leggen de aanbieders van de in de artikelen 245, 246 en 247 van deze 

overeenkomst bedoelde diensten geen algemene verplichting op om toezicht te houden op de 

informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te gaan zoeken naar feiten of 

omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. 

 

2. De partijen kunnen aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij verplichten om de 

bevoegde autoriteiten onverwijld in kennis te stellen van vermeende onwettige activiteiten of 

informatie van de afnemers van hun dienst, of verplichten om de bevoegde autoriteiten op hun 

verzoek informatie te verstrekken die kan dienen tot het achterhalen van afnemers van hun dienst 

waarmee zij een opslagovereenkomst hebben. 

 

 

ARTIKEL 249 

 

Overgangsperiode 

 

Oekraïne legt de in deze onderafdeling bedoelde verplichtingen binnen 18 maanden na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst volledig ten uitvoer. 
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ONDERAFDELING 3 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 250 

 

Maatregelen aan de grens 

 

1. Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder "goederen waarmee inbreuk op een 

intellectuele-eigendomsrecht wordt gemaakt" verstaan: 

 

a) "namaakgoederen", namelijk: 

 

 i) goederen, met inbegrip van hun verpakking, waarop zonder toestemming een 

handelsmerk is aangebracht dat identiek is aan het naar behoren geregistreerde 

handelsmerk voor dergelijke goederen of daarvan niet wezenlijk kan worden 

onderscheiden, en die zodoende inbreuk maken op de rechten van de houder van het 

betrokken merk; 

 

 ii) beeldmerken (logo, etiket, sticker, prospectus, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs), 

zelfs indien deze afzonderlijk worden aangeboden, waarvoor hetzelfde geldt als voor de 

onder i) bedoelde goederen; 

 

 iii) afzonderlijk aangeboden verpakkingen waarop merken van nagemaakte goederen zijn 

aangebracht en waarvoor hetzelfde geldt als voor de onder i) bedoelde goederen; 
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b) "door piraterij verkregen goederen", namelijk goederen die kopieën zijn of bevatten die zijn 

vervaardigd zonder toestemming van hetzij de houder van een al dan niet overeenkomstig het 

interne recht geregistreerd auteursrecht of naburig recht dan wel recht inzake tekeningen of 

modellen, hetzij een naar behoren door de houder van het recht gemachtigd persoon in het 

productieland; 

 

c) goederen die volgens het recht van de partij waar het verzoek om optreden van de douane 

wordt ingediend, inbreuk maken op: 

 

 i) een octrooi; 

 

 ii) een aanvullend beschermingscertificaat; 

 

 iii) een kwekersrecht; 

 

 iv) een tekening of model; 

 

 v) een geografische aanduiding. 

 

2. Tenzij in deze onderafdeling anders wordt bepaald, stellen de partijen procedures vast1 om 

een houder van een recht die geldige gronden heeft om te vermoeden dat goederen waarmee 

inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht wordt gemaakt, worden ingevoerd, uitgevoerd of 

wederuitgevoerd, het douanegebied worden binnen- of uitgebracht, onder een schorsingsregeling 

worden gebracht, in een vrije zone worden gebracht of in een vrij entrepot worden geplaatst, in staat 

te stellen bij de bevoegde autoriteiten een schriftelijk verzoek in te dienen tot opschorting van het in 

het vrije verkeer brengen van deze goederen dan wel tot het vasthouden ervan door de 

douaneautoriteiten. 

 

                                                 
1 Er bestaat overeenstemming over het feit dat er geen verplichting bestaat om deze procedures 

toe te passen op de invoer van goederen die door de rechthebbende of met diens toestemming 

in een ander land in de handel worden gebracht. 
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3. De partijen zien erop toe dat wanneer de douaneautoriteiten in de loop van hun optreden en 

voordat door een houder van een recht een aanvraag is ingediend of deze is gehonoreerd, voldoende 

gronden hebben om te vermoeden dat goederen een inbreuk maken op een intellectuele-

eigendomsrecht, zij het in het vrije verkeer brengen van de goederen kunnen opschorten of de 

goederen kunnen vasthouden teneinde de houder van het recht in staat te stellen een aanvraag voor 

een optreden uit hoofde van het voorgaande lid in te dienen. 

 

4. Alle rechten of plichten die in het kader van afdeling 4 van deel III van de TRIPs-

overeenkomst voor de importeur zijn vastgesteld, zijn ook van toepassing op de exporteur of op de 

bezitter van de goederen. 

 

5. De partijen werken samen met het oog op het verlenen van technische bijstand en op 

capaciteitsopbouw voor de tenuitvoerlegging van dit artikel. 

 

6. Oekraïne legt de in dit artikel bedoelde verplichting binnen drie jaar na de inwerkingtreding 

van deze overeenkomst volledig ten uitvoer. 

 

 

ARTIKEL 251 

 

Gedragscodes en samenwerking op forensisch gebied 

 

De partijen stimuleren: 

 

a) de ontwikkeling door handels- of beroepsverenigingen of -organisaties van gedragscodes die 

ten doel hebben bij te dragen tot handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten; 
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b) de indiening bij de bevoegde autoriteiten van de partijen van ontwerpgedragscodes en van 

evaluaties van de toepassing van deze gedragscodes. 

 

 

ARTIKEL 252 

 

Samenwerking 

 

1. De partijen komen overeen samen te werken ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van 

de verbintenissen en verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk. 

 

2. Onverminderd het bepaalde in titel V (Economische en sectorale samenwerking) en in 

overeenstemming met het bepaalde in titel VI (Samenwerking op financieel gebied en 

antifraudebepalingen), strekt de samenwerking zich uit, maar is niet beperkt tot de volgende 

activiteiten: 

 

a) uitwisseling van informatie over het rechtskader met betrekking tot intellectuele-

eigendomsrechten en de regels om deze te beschermen en te handhaven; uitwisseling van 

ervaringen in de EU-partij en in Oekraïne met betrekking tot de vooruitgang op 

wetgevingsgebied; 

 

b) uitwisseling van ervaringen in de EU-partij en in Oekraïne met betrekking tot de handhaving 

van intellectuele-eigendomsrechten; 

 

c) uitwisseling van ervaringen in de EU-partij en in Oekraïne met betrekking tot de handhaving 

op centraal en subcentraal niveau door de douane, de politie en administratieve en 

gerechtelijke instanties; coördinatie ter voorkoming van de uitvoer van nagemaakte goederen, 

ook met andere landen; 
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d) capaciteitsopbouw; uitwisseling en opleiding van personeel; 

 

e) bevordering en verspreiding van informatie over intellectuele-eigendomsrechten, onder meer 

in zakenkringen en het maatschappelijk middenveld; voorlichting van consumenten en 

houders van een recht; 

 

f) uitbreiding van institutionele samenwerking, bijvoorbeeld tussen bureaus voor intellectuele 

eigendom; 

 

g) actieve voorlichting aan en scholing van het grote publiek over het beleid inzake intellectuele 

eigendom: doeltreffende strategieën formuleren om te bepalen wat de belangrijkste 

doelgroepen zijn en communicatieprogramma's vormgeven ter vergroting van het bewustzijn 

van de consument en de media over de impact van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, 

met inbegrip van het gevaar voor gezondheid en veiligheid en het verband met de 

georganiseerde misdaad. 

 

3. Onverminderd de leden 1 en 2 van dit artikel en als aanvulling daarop komen de partijen 

overeen een effectieve dialoog over intellectuele-eigendomskwesties (IE-dialoog) in stand te 

houden, waarover verslag wordt uitgebracht aan het Handelscomité, en daar onderwerpen te 

behandelen die van belang zijn voor de bescherming en de handhaving van de onder dit 

hoofdstuk vallende intellectuele-eigendomsrechten, alsmede alle andere relevante onderwerpen. 
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HOOFDSTUK 10 

 

MEDEDINGING 

 

 

AFDELING 1 

 

MEDEDINGING EN FUSIES 

 

 

ARTIKEL 253 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: 

 

1. "mededingingsautoriteit": 

 

a) voor de EU-partij: de Europese Commissie; en 

 

b) voor Oekraïne: het comité tegen monopolievorming van Oekraïne; 

 

2. "mededingingswetgeving": 

 

a) voor de EU-partij, de artikelen 101, 102 en 106 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, Verordening (EG) nr. 139/2004 van 20 januari 2004 betreffende de 

controle op concentraties van ondernemingen, hierna "de EU-concentratieverordening" 

genoemd, en de uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan; 
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b) voor Oekraïne, wet nr. 2210-III van 11 januari 2001 (met wijzigingen daarvan) en de 

uitvoeringsverordeningen en wijzigingen daarvan. Ingeval van strijdigheid tussen wet 

nr. 2210-III en een andere materiële mededingingsbepaling draagt Oekraïne er zorg voor dat 

eerstgenoemde voorrang heeft voor zover er sprake is van strijdigheid; en 

 

c) alle wijzigingen van voornoemde instrumenten na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst. 

 

3. Bijlage XXIII bevat toelichtingen op bepaalde andere in deze afdeling gebruikte 

uitdrukkingen. 

 

 

ARTIKEL 254 

 

Beginselen 

 

De partijen erkennen het belang van een vrije en onvervalste mededinging voor hun 

handelsbetrekkingen. Zij erkennen dat concurrentiebeperkende praktijken en transacties de goede 

werking van de markten kunnen verstoren en in het algemeen de voordelen van de liberalisering 

van het handelsverkeer ondergraven. Zij komen derhalve overeen dat de volgende praktijken en 

transacties, zoals neergelegd in hun respectieve mededingingswetgeving, onverenigbaar zijn met 

deze overeenkomst, voor zover zij de handel tussen de partijen ongunstig kunnen beïnvloeden: 

 

a) overeenkomsten, onderling afgestemde praktijken en besluiten van ondernemersverenigingen, 

die tot doel of tot gevolg hebben dat de mededinging op het grondgebied van een van beide 

partijen wordt belemmerd, beperkt, vervalst of aanzienlijk wordt beperkt; 
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b) misbruik van machtspositie door een of meer ondernemingen, op het grondgebied van een van 

beide partijen, of 

 

c) concentraties tussen ondernemingen die een monopolisering of een aanzienlijke beperking 

van de mededinging op de markt binnen het grondgebied van een van beide partijen tot 

gevolg hebben. 

 

 

ARTIKEL 255 

 

Tenuitvoerlegging 

 

1. De EU-partij en Oekraïne handhaven mededingingswetgeving waarmee de in artikel 254, 

onder a), b) en c), bedoelde praktijken en transacties daadwerkelijk worden aangepakt. 

 

2. De partijen houden autoriteiten in stand die verantwoordelijk zijn voor en goed zijn uitgerust 

voor de daadwerkelijke handhaving van de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

mededingingswetgeving. 

 

3. De partijen erkennen dat het belangrijk is dat hun respectieve mededingingswetgeving op 

transparante, tijdige en niet-discriminerende wijze wordt toegepast, met inachtneming van de 

beginselen van een behoorlijke rechtsgang en van het recht van verweer. Elk van beide partijen 

waarborgt met name dat: 

 

a) een mededingingsautoriteit van een van de partijen, alvorens aan natuurlijke of 

rechtspersonen een sanctie of andere maatregel wegens schending van haar 

mededingingswetgeving op te leggen, aan die personen het recht toekent om binnen een 

redelijke, in de respectieve mededingingswetgeving van de partijen vast te leggen termijn te 

worden gehoord en bewijsmateriaal aan te dragen, nadat zij de voorlopige conclusies over het 

bestaan van de schending aan de betrokken natuurlijke of rechtspersonen heeft meegedeeld, 

en 
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b) een uit hoofde van het recht van die partij opgerichte rechtbank of andere onafhankelijke 

gerechtelijke instantie een dergelijke sanctie of maatregel anderszins oplegt of op verzoek van 

de betrokken persoon opnieuw beoordeelt. 

 

4. Op verzoek van een van de partijen verschaft de andere partij de verzoekende partij openbare 

informatie over haar activiteiten inzake de handhaving van de mededingingswetgeving voor zover 

deze betrekking hebben op haar verplichtingen uit hoofde van deze afdeling. 

 

5. De mededingingsautoriteit keurt een document goed waarin de beginselen worden uiteengezet 

die bij de oplegging van geldelijke sancties wegens schending van de mededingingswetgeving 

moeten worden gehanteerd, en publiceert dit document. 

 

6. De mededingingsautoriteit keurt een document goed waarin de beginselen worden uiteengezet 

die bij de beoordeling van horizontale concentraties worden gehanteerd, en publiceert dit document. 

 

 

ARTIKEL 256 

 

Aanpassing van wetgeving en handhavingspraktijk 

 

Oekraïne past zijn mededingingswetgeving en handhavingspraktijk aan het volgende gedeelte van 

het EU-acquis aan: 

 

1. Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering 

van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. 

 

Tijdschema: Artikel 30 van deze verordening wordt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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2. Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op 

concentraties van ondernemingen (de "EU-concentratieverordening"). 

 

Tijdschema: Artikel 1 en artikel 5, leden 1 en 2, van deze verordening worden binnen drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

Artikel 20 wordt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

3. Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de 

toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 

groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen. 

 

Tijdschema: De artikelen 1 tot en met 4, 6, 7 en 8 van deze verordening worden binnen drie jaar na 

de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

4. Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de 

toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake 

technologieoverdracht. 

 

Tijdschema: De artikelen 1 tot en met 8 van deze verordening worden binnen drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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ARTIKEL 257 

 

Openbare ondernemingen en ondernemingen waaraan 

bijzondere of uitsluitende rechten zijn toegekend 

 

1. Ten aanzien van openbare ondernemingen en ondernemingen waaraan bijzondere of 

uitsluitende rechten zijn toegekend: 

 

a) nemen en handhaven de partijen geen maatregelen die in strijd zijn met de beginselen van 

artikel 254 en artikel 258, lid 1, van deze overeenkomst; en 

 

b) zien de partijen erop toe dat de in artikel 253, lid 2, van deze overeenkomst bedoelde 

mededingingswetgeving van toepassing is op die ondernemingen, 

 

voor zover de toepassing van de hierboven vermelde mededingingswetgeving en beginselen die 

ondernemingen niet belemmert in de wettelijke of feitelijke uitvoering van de aan hen opgedragen 

bijzondere taken. 

 

2. Lid 1 wordt niet aldus uitgelegd dat een partij hierdoor wordt verhinderd een openbare 

onderneming op te richten of in stand te houden, aan ondernemingen bijzondere of uitsluitende 

rechten toe te kennen of dergelijke rechten in stand te houden. 
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ARTIKEL 258 

 

Staatsmonopolies 

 

1. Elk van beide partijen past binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 

commerciële staatsmonopolies zodanig aan dat wordt gewaarborgd dat er ten aanzien van de 

voorwaarden waaronder goederen worden ingekocht of in de handel worden gebracht, geen 

maatregelen bestaan die natuurlijke personen ten opzichte van rechtspersonen of rechtspersonen ten 

opzichte van natuurlijke personen uit de partijen discrimineren. 

 

2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de partijen op grond van 

titel IV, hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) van deze Overeenkomst. 

 

3. Lid 1 wordt niet aldus uitgelegd dat een partij hierdoor wordt verhinderd een staatsmonopolie 

op te richten of in stand te houden. 

 

 

ARTIKEL 259 

 

Uitwisseling van informatie en samenwerking bij de rechtshandhaving 

 

1. De partijen erkennen het belang van samenwerking en coördinatie tussen hun respectieve 

mededingingsautoriteiten met het oog op het verder verbeteren van een doeltreffende handhaving 

van de mededingingswetgeving en het bereiken van de doelstellingen van deze overeenkomst door 

middel van de bevordering van mededinging en de inperking van concurrentieverstorende zakelijke 

activiteiten of transacties. 
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2. Hiertoe kan de mededingingsautoriteit van een partij de mededingingsautoriteit van de andere 

partij in kennis stellen van haar bereidheid tot samenwerking ten aanzien van 

handhavingsactiviteiten. Deze samenwerking belet de partijen niet om onafhankelijke besluiten te 

nemen. 

 

3. Teneinde de daadwerkelijke toepassing van hun respectieve mededingingswetgeving te 

vergemakkelijken, kunnen de mededingingsautoriteiten van de partijen informatie uitwisselen, over 

wetgeving en handhavingsactiviteiten daaronder begrepen, binnen de grenzen van hun respectieve 

wetgeving en met inachtneming van hun wezenlijke belangen. 

 

 

ARTIKEL 260 

 

Overleg 

 

1. Elk van beide partijen treedt op verzoek van de andere partij in overleg over bedenkingen van 

die andere partij, teneinde het wederzijdse begrip te bevorderen of specifieke aangelegenheden in 

verband met deze afdeling aan de orde te stellen. De verzoekende partij geeft aan in welk opzicht de 

aangelegenheid van invloed is op de handel tussen de partijen. 

 

2. Op verzoek van een partij bespreken de partijen terstond alle vraagstukken in verband met de 

interpretatie of de toepassing van deze afdeling. 

 

3. Ter vergemakkelijking van de bespreking van de aangelegenheid waarop het overleg 

betrekking heeft, streeft elk van beide partijen ernaar om de andere partij van relevante niet-

vertrouwelijke informatie te voorzien, binnen de grenzen van hun respectieve wetgeving en met 

inachtneming van hun wezenlijke belangen. 
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ARTIKEL 261 

 

Geen van beide partijen kan een beroep doen op de beslechting van geschillen uit hoofde van 

hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV van deze overeenkomst voor kwesties die 

zich in het kader deze afdeling voordoen, behoudens wat artikel 256 van deze overeenkomst 

aangaat. 

 

 

AFDELING 2 

 

STAATSSTEUN 

 

 

ARTIKEL 262 

 

Algemene beginselen 

 

1. Steun die Oekraïne of de lidstaten van de Europese Unie door aanwending van 

overheidsmiddelen verlenen, en die de mededinging door begunstiging van bepaalde 

ondernemingen of de productie van bepaalde goederen vervalst of dreigt te vervalsen, is 

onverenigbaar met de goede werking van deze overeenkomst voor zover daardoor de handel tussen 

de partijen ongunstig wordt beïnvloed. 

 

2. Het volgende wordt echter verenigbaar met de goede werking van deze overeenkomst geacht: 

 

a) steun met een sociaal karakter die aan individuele consumenten wordt verleend, mits dit 

geschiedt zonder onderscheid wat de oorsprong van het betrokken product betreft; 

 

b) steun ter compensatie van door natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen veroorzaakte 

schade. 
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3. Voorts kan het volgende verenigbaar met de goede werking van deze overeenkomst worden 

geacht: 

 

a) steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van gebieden waar de 

levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst; 

 

b) steunmaatregelen om de uitvoering van een belangrijk project in het gemeenschappelijke 

Europese belang1 te bevorderen of om een ernstige verstoring van de economie van een van 

de lidstaten van de Europese Unie of van Oekraïne te compenseren; 

 

c) steun ter bevordering van de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten of van 

bepaalde economische gebieden waarvoor die steun de handelsvoorwaarden niet negatief 

beïnvloedt in strijd met de belangen van de partijen; 

 

d) steun ter bevordering van de instandhouding van cultuur en erfgoed wanneer die steun de 

handelsvoorwaarden niet negatief beïnvloedt in strijd met de belangen van de partijen; 

 

e) steun om doelstellingen te bereiken die zijn toegestaan ingevolge de horizontale 

groepsvrijstellingsverordeningen van de EU, en horizontale en sectorspecifieke staatssteun in 

overeenstemming met de daarin opgenomen voorwaarden; 

 

f) steun voor investeringen om aan de dwingende normen van de in bijlage XXIX bij 

hoofdstuk 6 (Milieu) van titel V van deze overeenkomst vermelde EU-richtlijnen te voldoen, 

binnen de daarin voorziene termijn voor tenuitvoerlegging, wanneer fabrieken en uitrustingen 

moeten worden aangepast om aan de nieuwe vereisten te voldoen; deze steun kan worden 

goedgekeurd tot 40% bruto van de subsidiabele kosten. 

 

                                                 
1 Voor de toepassing van deze bepaling omvat het gemeenschappelijke Europese belang het 

algemene belang van de partijen. 
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4. Ondernemingen die zijn belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang, 

of die het karakter dragen van een fiscaal monopolie, zijn onderworpen aan de regels van deze 

afdeling, voor zover de toepassing van die regels die ondernemingen niet belemmert in de 

wettelijke of feitelijke uitvoering van de hen opgedragen bijzondere taken. De ontwikkeling van de 

handel moet niet worden beïnvloed in een mate die strijdig is met de belangen van de partijen bij de 

overeenkomst. 

 

Bijlage XXIII bevat toelichtingen op bepaalde in deze afdeling gebruikte uitdrukkingen. 

 

 

ARTIKEL 263 

 

Transparantie 

 

1. Elk van beide partijen zorgt voor transparantie op het gebied van staatssteun. Daartoe stekt elk 

van beide partijen de andere partij jaarlijks in kennis van het totale bedrag aan staatssteun dat de 

handel tussen de partijen ongunstig kunnen beïnvloeden, de aard en de verdeling ervan over de 

verschillende sectoren. De respectieve kennisgevingen moeten informatie bevatten over het doel, de 

vorm, het bedrag of budget, de autoriteit die de staatssteun verleent en zo mogelijk de ontvanger 

van de staatssteun. Voor de toepassing van dit artikel behoeft steun onder de drempel van 

200 000 EUR per onderneming gedurende een periode van drie jaar niet te worden aangemeld. De 

aanmelding wordt geacht te zijn geschied als de kennisgeving naar de andere partij is verzonden of 

als de desbetreffende informatie uiterlijk 31 december van het volgende kalenderjaar beschikbaar is 

gesteld op een openbaar toegankelijke internetsite. 

 

2. Op verzoek van een partij verstrekt de andere partij nadere informatie over 

staatssteunregelingen en over bijzondere individuele gevallen van staatssteun die de handel tussen 

de partijen ongunstig beïnvloeden. De partijen wisselen deze informatie uit met inachtneming van 

de beperkingen die voortvloeien uit het beroeps- of zakengeheim. 
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3. De partijen waarborgen dat de financiële betrekkingen tussen de overheidsinstanties en de 

openbare bedrijven transparant zijn, zodat de volgende zaken duidelijk naar voren komen: 

 

a) overheidsmiddelen die direct of indirect (bijvoorbeeld door tussenkomst van 

overheidsondernemingen of financiële instellingen) aan de betrokken openbare 

ondernemingen ter beschikking worden gesteld; 

 

b) waarvoor deze overheidsmiddelen daadwerkelijk worden aangewend. 

 

4. De partijen dragen er voorts zorg voor dat de financiële en organisatorische structuur van 

bedrijven waaraan door Oekraïne of een lidstaat van de Europese Unie bijzondere of uitsluitende 

rechten zijn toegekend of die met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang zijn 

belast, en die voor het verrichten van die openbare dienst in welke vorm dan ook compensatie 

ontvangen, juist worden weergegeven op aparte rekeningen, zodat de volgende zaken duidelijk tot 

uitdrukking komen: 

 

a) de kosten en inkomsten die verband houden met de producten of diensten waarvoor aan een 

onderneming een bijzonder of uitsluitend recht is toegekend of alle diensten van algemeen 

economisch belang waarmee een onderneming is belast, alsmede, anderzijds, elk ander 

afzonderlijk product of elke andere afzonderlijke dienst ten aanzien waarvan de onderneming 

actief is; 

 

b) alle aspecten van de methoden waarmee de kosten en inkomsten aan de verschillende 

activiteiten worden toegerekend of daarover worden verdeeld. Deze methoden moeten 

gebaseerd zijn op de boekhoudbeginselen oorzakelijk verband, objectiviteit, transparantie en 

samenhangendheid, in overeenstemming met internationaal erkende boekhoudkundige 

methoden zoals activity based costing, en op gegevens die voorwerp van een audit zijn 

geweest. 
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5. Elk van beide partijen draagt er zorg voor dat dit artikel binnen vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst wordt toegepast. 

 

 

ARTIKEL 264 

 

Interpretatie 

 

De partijen komen overeen dat zij artikel 262, artikel 263, lid 3, of artikel 263, lid 4, van deze 

overeenkomst zullen gebruiken als bronnen voor de interpretatie van de criteria die voortvloeien uit 

de toepassing van de artikelen 106, 107 en 93 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, met inbegrip van de relevante rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie alsmede de relevante afgeleide wetgeving, kaders, richtsnoeren en andere administratieve 

handelingen die in de Europese Unie gelding hebben. 

 

 

ARTIKEL 265 

 

Verhouding tot WTO 

 

Deze bepalingen laten het recht van de partijen onverlet om in overeenstemming met de 

desbetreffende WTO-bepalingen handelsmaatregelen toe te passen of andere passende maatregelen 

te treffen, dan wel een geschillenbeslechtingsprocedure in te leiden. 
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ARTIKEL 266 

 

Toepassingsgebied 

 

Deze afdeling is van toepassing op goederen en op diensten die zijn vermeld in bijlage XVI bij 

hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel IV van deze 

overeenkomst, in overeenstemming met het wederzijds overeengekomen besluit inzake 

markttoegang, maar met uitzondering van subsidies voor producten waarop bijlage 1 bij de WTO-

overeenkomst inzake de landbouw en andere onder die overeenkomst vallende subsidies van 

toepassing is. 

 

 

ARTIKEL 267 

 

Intern systeem voor controle met betrekking tot staatssteun 

 

Teneinde aan de verplichtingen van de artikelen 262 tot en met 266 van deze overeenkomst te 

voldoen: 

 

1. stelt Oekraïne in het bijzonder wetgeving ten aanzien van staatssteun vast, en stelt het een 

operationeel onafhankelijke autoriteit in waaraan de bevoegdheden worden verleend die nodig zijn 

om artikel 262 van deze overeenkomst binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst volledig toe te passen. Deze autoriteit zal onder meer bevoegd zijn om 

staatssteunregelingen en individuele toekenningen van staatssteun goed te keuren, in 

overeenstemming met de in de artikelen 262 en 264 van deze overeenkomst bedoelde criteria, en 

om terugvordering van staatssteun te gelasten indien deze onrechtmatig is verleend. Nieuwe 

steunmaatregelen van Oekraïne moeten binnen een jaar na de datum van instelling van de autoriteit 

in overeenstemming zijn met de artikelen 262 en 264 van deze overeenkomst; 
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2. maakt Oekraïne binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een 

alomvattende inventaris op van vóór de instelling van de in lid 1 bedoelde autoriteit ingevoerde 

steunregelingen, en brengt het die regelingen binnen zeven jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst in overeenstemming met de in de artikelen 262 en 264 van deze overeenkomst 

bedoelde criteria; 

 

3. a) De partijen komen voor de toepassing van het bepaalde in lid 262 van deze 

overeenkomst overeen dat tijdens de eerste vijf jaren na de inwerkingtreding van de 

overeenkomst alle door Oekraïne toegekende overheidssteun wordt beoordeeld met 

inachtneming van het feit dat Oekraïne wordt beschouwd als een regio overeenkomend 

met de in artikel 107, lid 3, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie bedoelde streken van de Europese Unie; 

 

 b) Oekraïne verstrekt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst aan 

de Europese Commissie de cijfers over zijn bruto binnenlands product per hoofd van de 

bevolking op NUTS II-niveau. De in lid 1 van dit artikel bedoelde autoriteit en de 

Europese Commissie evalueren vervolgens gezamenlijk welke regio's van Oekraïne in 

aanmerking komen en welke maximum steunintensiteit dienovereenkomstig moet 

worden vastgesteld, met het oog op het in kaart brengen van de regionale steun op basis 

van de desbetreffende EU-richtsnoeren. 
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HOOFDSTUK 11 

 

HANDELSGERELATEERDE ENERGIE 

 

 

ARTIKEL 268 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 5 (Douane en 

handelsbevordering) van titel IV van deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

1. "energiegoederen": aardgas (GS-code 27.11), elektrische energie (GS-code 27.16) en ruwe 

olie (GS-code 27.09); 

 

2. "vaste infrastructuur": transmissie- of distributienetwerk, installaties voor vloeibaar aardgas 

en opslaginstallatie zoals omschreven in Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelĳke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit, hierna "Richtlijn 2003/54/EG" genoemd, en Richtlijn 2003/55/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor 

de interne markt voor aardgas, hierna "Richtlijn 2003/55/EG" genoemd; 

 

3. "doorvoer": doorvoer, zoals omschreven in hoofdstuk 5 (Douane en handelsbevordering) van 

titel IV van deze overeenkomst, van energiegoederen via een vaste infrastructuur of 

oliepijplijn; 
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4. "vervoer": de transmissie en distributie, zoals omschreven in de Richtlijnen 2003/54/EG en 

2003/55/EG, alsmede het vervoer van olie via pijpleidingen; 

 

5. "ongeoorloofde toe-eigening": welke activiteit dan ook bestaande in de wederrechtelijke toe-

eigening van energiegoederen uit een vaste infrastructuur. 

 

 

ARTIKEL 269 

 

Interne gereguleerde prijzen 

 

1. De prijs voor de levering van gas en elektriciteit voor industriële verbruikers wordt enkel door 

vraag en aanbod bepaald. 

 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel kunnen de partijen in het algemeen economisch belang1 

aan ondernemingen een verplichting opleggen met betrekking tot de prijs waartegen gas en 

elektriciteit worden geleverd, hierna "gereguleerde prijs" genoemd. 

 

3. De partijen dragen er zorg voor dat deze verplichting duidelijk wordt omschreven, en 

transparant, evenredig, niet-discriminerend, controleerbaar alsmede van tijdelijke aard is. Bij de 

toepassing van deze verplichting waarborgen de partijen eveneens dat andere ondernemingen 

gelijkelijk toegang tot de consumenten hebben. 

 

4. Voor zover de prijs waartegen gas en elektriciteit op de interne markt worden verkocht, 

gereguleerd is, waarborgt de desbetreffende partij dat de aan de berekening van de gereguleerde 

prijs ten grondslag liggende methodologie vóór de inwerkingtreding van de gereguleerde prijs 

wordt bekendgemaakt. 

 

 

                                                 
1 Onder "algemeen economisch belang" moet hetzelfde worden begrepen als in artikel 106 van 

het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en in het bijzonder als in de 

rechtspraak van de EU-partij. 
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ARTIKEL 270 

 

Verbod van dubbele prijsstelling 

 

1. Onverminderd de mogelijkheid om in overeenstemming met artikel 269, leden 2 en 3, van 

deze overeenkomst interne gereguleerde prijzen op te leggen, treft noch handhaaft een van de 

partijen of een regelgevende autoriteit daarvan maatregelen die tot een hogere prijs voor de uitvoer 

van energiegoederen naar de andere partij leiden dan de prijzen die voor die goederen in rekening 

worden gebracht wanneer zij bestemd zijn voor intern gebruik. 

 

2. De partij van uitvoer levert op verzoek van de andere partij bewijsmateriaal aan waaruit blijkt 

dat een verschil in prijs tussen energiegoederen die op de interne markt worden verkocht en 

dezelfde goederen die voor de uitvoer zijn bestemd, niet het gevolg is van een ingevolge lid 1 van 

dit artikel verboden maatregel. 

 

 

ARTIKEL 271 

 

Douanerechten en kwantitatieve beperkingen 

 

1. Douanerechten en kwantitatieve beperkingen bij in- en uitvoer van energiegoederen alsmede 

alle maatregelen van gelijke werking tussen de partijen zijn verboden. Dit verbod is ook van 

toepassing op douanerechten van fiscale aard.  

 

2. Lid 1 staat niet in de weg aan kwantitatieve beperkingen of maatregelen van gelijke werking 

die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde of de openbare veiligheid, het leven en de 

gezondheid van personen, dieren of planten, of de bescherming van de industriële of commerciële 

eigendom. Deze beperkingen of maatregelen mogen echter geen middel tot willekeurige 

discriminatie, noch een verkapte beperking van de handel tussen de partijen vormen. 
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ARTIKEL 272 

 

Doorvoer 

 

De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn voor de bevordering van de doorvoer, in 

overeenstemming met het beginsel van de vrijheid van doorvoer, en met de artikelen V.2, V.4 en 

V.5 van de GATT 1994 en de artikelen 7.1 en 7.3 van het Energiehandvestverdrag van 1994, die in 

deze overeenkomst zijn opgenomen en daarvan integraal deel uitmaken. 

 

 

ARTIKEL 273 

 

Vervoer 

 

Wat het vervoer van elektriciteit en gas aangaat, en met name de toegang van derden tot vaste 

infrastructuur, passen de partijen hun wetgeving als bedoeld in bijlage XXVII bij deze 

overeenkomst en in het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap van 2005 aan, om te 

waarborgen dat de tarieven, die vóór de inwerkingtreding ervan bekend zijn gemaakt, de procedures 

voor capaciteitstoewijzing en alle overige voorwaarden objectief, redelijk en transparant zijn en niet 

discrimineren op grond van herkomst, eigendom of bestemming van de elektriciteit of het gas. 
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ARTIKEL 274 

 

Samenwerking op het gebied van infrastructuur 

 

De partijen streven ernaar het gebruik van gastransmissie-infrastractuur en van gasopslaginstallaties 

te bevorderen, en plegen voor zover nodig overleg of coördineren met elkaar over ontwikkelingen 

op het gebied van de infrastructuur. De partijen werken samen in aangelegenheden die verband 

houden met de handel in aardgas, duurzaamheid en voorzieningszekerheid. 

 

Teneinde de markten voor energiegoederen verder te integreren, houdt elk van beide partijen bij het 

opstellen van beleidsstukken over vraag- en aanbodscenario's, interconnecties, energiestrategieën en 

plannen voor de ontwikkeling van infrastructuur rekening met de energienetwerken en de 

capaciteiten van de andere partij. 

 

 

ARTIKEL 275 

 

Ongeoorloofde toe-eigening van energiegoederen 

 

Elk van beide partijen neemt alle maatregelen die nodig zijn om de ongeoorloofde toe-eigening van 

energiegoederen die over haar grondgebied al dan niet in transit worden vervoerd, te verbieden en 

aan te pakken. 
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ARTIKEL 276 

 

Onderbreking 

 

1. Elk van beide partijen waarborgt dat de exploitanten van de transmissiesystemen de 

maatregelen treffen die nodig zijn om:  

 

a) het risico van onopzettelijke onderbreking, vermindering of stopzetting van de doorvoer en 

het vervoer te minimaliseren; 

 

b) de normale doorvoer die of het normale vervoer dat onopzettelijk werd onderbroken, 

verminderd of stopgezet, zo spoedig mogelijk weer doorgang te laten vinden. 

 

2. Bij een geschil over een aangelegenheid waarbij de partijen, dan wel een of meer aan de 

zeggenschap of jurisdictie van een van de partijen onderworpen entiteiten, betrokken zijn, geldt dat 

een partij over het grondgebied waarvan energie wordt doorgevoerd of vervoerd, niet mag toestaan 

dat aan haar zeggenschap of jurisdictie onderworpen entiteiten -staatshandelsondernemingen 

daaronder begrepen- het bestaande vervoer of de bestaande doorvoer van energiegoederen 

onderbreken of verminderen, en aan haar jurisdictie onderworpen entiteiten evenmin opdragen 

zulks te doen, tenzij het contract of een andere contractuele regeling waarin die doorvoer of dat 

vervoer is geregeld, hiertoe bepalingen bevat en in het kader van het desbetreffende contract een 

geschillenbeslechtingsprocedure is afgerond. 

 

3. De partijen zijn het erover eens dat een partij niet op grond van dit artikel aansprakelijk zal 

worden gesteld voor een onderbreking of vermindering, wanneer zij de energiegoederen onmogelijk 

kan leveren, doorvoeren of vervoeren ten gevolge van handelingen die aan een derde land of aan 

een onder de zeggenschap of jurisdictie van een derde land vallende entiteit kunnen worden 

toegerekend.  
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ARTIKEL 277 

 

Regelgevende autoriteit voor elektriciteit en gas 

 

1. Een regelgevende autoriteit moet juridisch gescheiden zijn en onafhankelijk functioneren van 

alle openbare of particuliere entiteiten, en voldoende bevoegdheden hebben om een daadwerkelijke 

mededinging en een efficiënte werking van de markt te kunnen waarborgen.  

 

2. De besluiten die een regelgevende autoriteit neemt en de procedures die zij toepast, zijn 

onpartijdig ten aanzien van alle marktdeelnemers. 

 

3. Een door een beslissing van een regelgevende instantie getroffen marktdeelnemer kan beroep 

tegen die beslissing aantekenen bij een beroepsinstantie die onafhankelijk van de betrokken partijen 

is. Wanneer de beroepsinstantie geen rechterlijke instantie is, motiveert zij haar beslissing altijd 

schriftelijk en kunnen haar beslissingen tevens door een onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke 

autoriteit worden getoetst. Beslissingen van beroepsinstanties worden daadwerkelijk ten uitvoer 

gelegd. 
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ARTIKEL 278 

 

Verhouding tot Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap 

 

1. Wanneer bepalingen van deze afdeling conflicteren met het Verdrag tot oprichting van de 

Energiegemeenschap van 2005 of met de EU-wetgeving die in het kader van dat Verdrag van 

toepassing is geworden, hebben het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap van 2005 of 

de desbetreffende EU-wetgeving voorrang voor zover er sprake is van een dergelijke strijdigheid. 

 

2. Bij de tenuitvoerlegging van deze afdeling wordt de voorkeur gegeven aan de vaststelling van 

wetgeving of andere handelingen die in overeenstemming zijn met het Verdrag tot oprichting van 

de Energiegemeenschap van 2005, of die gebaseerd zijn op de binnen de EU op deze sector 

toepasselijke wetgeving. Ingeval van een geschil met betrekking tot deze afdeling worden de 

wetgeving of andere handelingen die aan deze criteria voldoen, geacht met deze afdeling overeen te 

stemmen. Bij de beoordeling of de wetgeving of andere handelingen aan deze criteria voldoen, 

wordt acht geslagen op alle relevante besluiten die in het kader van artikel 91 van het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap van 2005 zijn genomen.  

 

3. Geen van beide partijen zal de geschillenbeslechtingsbepalingen van deze overeenkomst 

gebruiken om een vermeende schending van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap 

aan de orde te stellen. 
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ARTIKEL 279 

 

Toegang tot en uitoefening van activiteiten op het gebied van prospectie, 

exploratie en productie van koolwaterstoffen 

 

1. Elke partij1 is in overeenstemming met het internationale recht, het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake het recht van de zee van 1982 daaronder begrepen, volledig soeverein ten aanzien van 

de koolwaterstoffen die zich binnen haar grondgebied alsmede archipel- en territoriale wateren 

bevinden, in aanvulling op de soevereine rechten om zich binnen haar exclusieve economische zone 

en het continentale plat bevindende koolwaterstoffen te exploreren en te exploiteren.  

 

2. Elk van beide partijen behoudt het recht te bepalen welke gebieden binnen haar grondgebied, 

archipel- en territoriale wateren, exclusieve economische zone en continentale plat opengesteld 

worden voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen.  

 

3. Wanneer een gebied wordt opengesteld voor die activiteiten, waarborgt elk van beide partijen 

dat entiteiten wat de toegang tot en de uitoefening van die activiteiten betreft, gelijkelijk worden 

behandeld. 

 

4. Elk van beide partijen kan van een entiteit waaraan een vergunning voor de prospectie, de 

exploratie en de productie van koolwaterstoffen is verleend, verlangen dat zij een tegenwaarde in 

geld of in de vorm van koolwaterstoffen betaalt. De modaliteiten van die betaling moeten zodanig 

worden vastgesteld dat hierdoor geen invloed op het beheerproces en de besluitvorming van 

entiteiten wordt uitgeoefend. 

 

 

                                                 
1 In dit artikel wordt onder "partij" verstaan: een lidstaat met verwijzing naar diens grondgebied 

of Oekraïne met verwijzing naar zijn grondgebied. 
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ARTIKEL 280 

 

Vergunningverlening en vergunningsvoorwaarden 

 

1. De partijen nemen de maatregelen die nodig zijn om te waarborgen dat vergunningen op 

grond waarvan een entiteit voor eigen rekening en risico het recht van prospectie, exploratie of 

productie van koolwaterstoffen in een geografisch gebied kan uitoefenen, worden verleend volgens 

een vooraf bekendgemaakte procedure, en zij nodigen potentiële belangstellenden door middel van 

een aankondiging uit om aanvragen voor een vergunning in te dienen.  

 

2. In deze aankondiging worden de soort vergunning, het desbetreffende geografische gebied of 

gedeelte ervan en de voorgestelde datum of uiterste datum waarop een vergunning kan worden 

verleend, gespecificeerd. 

 

3. De artikelen 104 en 105 van deze overeenkomst zijn van toepassing op de 

vergunningsvoorwaarden en de procedure voor de vergunningverlening. 
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HOOFDSTUK 12 

 

TRANSPARANTIE 

 

 

ARTIKEL 281 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk: 

 

1. omvatten "maatregelen van algemene strekking" wetten, regelingen, procedures en 

administratieve beschikkingen van algemene aard, alsmede algemene handelingen, interpretaties of 

andere vereisten die gevolgen kunnen hebben voor onder deze overeenkomst vallende aangelegen-

heden. Hieronder valt niet een besluit dat op een bepaalde persoon van toepassing is; en 

 

2. wordt onder "belanghebbende" verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon op wie rechten of 

verplichtingen uit hoofde van maatregelen van algemene strekking in de zin van artikel 282 van 

deze overeenkomst van toepassing kunnen zijn. 
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ARTIKEL 282 

 

Doelstelling en toepassingsgebied 

 

1. De partijen zijn zich bewust van de impact die hun respectieve regelgeving op de handel 

tussen hen kan hebben, en stellen een doeltreffend en voorspelbaar regelgevingskader in voor 

marktdeelnemers, in het bijzonder voor kleine marktdeelnemers, die zaken doen op hun 

grondgebied, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de vereisten van rechtszekerheid 

en evenredigheid. 

 

2. De partijen bevestigen hun respectieve verbintenissen uit hoofde van de WTO-overeenkomst 

en leggen verduidelijkingen en verbeterde regelingen vast op het gebied van de transparantie, de 

raadpleging en een beter beheer van maatregelen van algemene strekking, voor zover deze gevolgen 

kunnen hebben voor onder deze overeenkomst vallende aangelegenheden. 

 

 

ARTIKEL 283 

 

Publicatie 

 

1. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat maatregelen van algemene strekking: 

 

a) aan belanghebbenden onverwijld worden bekendgemaakt of voor hen anderszins gemakkelijk 

en op niet-discriminerende wijze toegankelijk zijn via een officieel aangewezen medium en, 

wanneer dit haalbaar en mogelijk is, langs elektronische weg, zodat belanghebbenden en de 

andere partij zich ermee vertrouwd kunnen maken; 
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b) een toelichting bevatten ten aanzien van het doel en de motivering ervan; en 

 

c) voldoende tijd tussen de bekendmaking en de inwerkingtreding bieden, tenzij dit niet 

mogelijk is vanwege een noodsituatie. 

 

2. Elke partij: 

 

a) streeft ernaar voorstellen tot vaststelling of wijziging van maatregelen van algemene 

strekking, met inbegrip van een toelichting ten aanzien van het doel en de motivering van het 

voorstel, voordien al te publiceren; 

 

b) biedt belanghebbenden redelijke mogelijkheden en met name voldoende tijd om commentaar 

te leveren op de voorgestelde maatregelen; en 

 

c) streeft ernaar rekening te houden met het commentaar op de voorgestelde maatregelen dat zij 

van de belanghebbenden ontvangt. 

 

 

ARTIKEL 284 

 

Vragen en contactpunten 

 

1. Elk van beide partijen voert passende mechanismen in, of handhaaft deze, om vragen van 

belanghebbenden over voorgestelde of van kracht zijnde maatregelen van algemene strekking en 

over de wijze waarop deze maatregelen in het algemeen worden toegepast, te beantwoorden. 
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Teneinde de communicatie tussen de partijen over alle onder dit deel van de overeenkomst vallende 

aangelegenheden te vergemakkelijken, stelt elk van beide partijen met name een contactpunt in. Op 

verzoek van een van beide partijen geeft het contactpunt aan welke dienst of ambtenaar met het 

onderwerp is belast en verstrekt het de gevraagde hulp om de communicatie met de verzoekende 

partij te vergemakkelijken. 

 

De vragen kunnen worden ingediend via dergelijke uit hoofde van deze overeenkomst 

mechanismen. 

 

2. De partijen erkennen dat een antwoord zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel niet definitief en 

juridisch bindend hoeft te zijn, maar alleen ter informatie wordt gegeven, tenzij in hun respectieve 

interne wet- en regelgeving anders wordt bepaald.  

 

3. Als de andere partij daarom verzoekt, verstrekt een partij onverwijld informatie en 

beantwoordt zij terstond vragen over een bestaande of voorgestelde maatregel van algemene 

strekking die volgens de verzoekende partij van invloed kan zijn op de tenuitvoerlegging van deze 

overeenkomst, ongeacht of de verzoekende partij voordien van die maatregel in kennis is gesteld. 

 

4. Elk van beide partijen voert ten behoeve van belanghebbenden passende mechanismen in ter 

daadwerkelijke oplossing van problemen die zich voor belanghebbenden uit de andere partij kunnen 

voordoen wegens de toepassing van maatregelen van algemene strekking en administratieve 

procedures als bedoeld in artikel 285 van deze overeenkomst. Dergelijke mechanismen moeten 

gemakkelijk toegankelijk, tijdgebonden, op resultaat gericht en transparant zijn. Zij doen geen 

afbreuk aan beroeps- of toetsingsprocedures die de partijen invoeren of handhaven. Ook doen zij 

geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van hoofdstuk 14 

(Beslechting van geschillen) en hoofdstuk 15 (Bemiddeling) van titel IV van deze overeenkomst. 

 

 



 

EU/UA/nl 340 

ARTIKEL 285 

 

Administratieve procedures 

 

Elk van beide partijen beheert alle in artikel 281 van deze overeenkomst bedoelde maatregelen van 

algemene strekking op consequente, onpartijdige en redelijke wijze. Hiertoe ziet elk van beide 

partijen erop toe dat zij in specifieke gevallen bij de toepassing van die maatregelen op bepaalde 

personen, goederen of diensten uit een andere partij: 

 

a) ernaar streeft belanghebbenden uit de andere partij voor wie een procedure rechtstreeks 

gevolgen heeft, tijdig en in overeenstemming met haar procedures een kennisgeving te sturen 

over de inleiding van een procedure, met daarbij een beschrijving van de aard van de 

procedure, een verklaring over de juridische instantie waar de procedure is begonnen en een 

algemene beschrijving van aangelegenheden waarover geschil bestaat; 

 

b) belanghebbenden een redelijke mogelijkheid biedt om feiten en argumenten tot staving van 

hun standpunten naar voren te brengen voordat tot een definitief administratief optreden 

wordt overgegaan, indien de tijd, de aard van de procedure en het openbaar belang dit 

toelaten; en 

 

c) waarborgt dat haar procedures gebaseerd zijn op haar interne wetgeving en hiermee in 

overeenstemming zijn. 
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ARTIKEL 286 

 

Toetsing en beroep 

 

1. Elk van beide partijen voert rechtbanken of andere onafhankelijke gerechten, met inbegrip 

van quasi-rechterlijke of administratieve instanties, of procedures in of handhaaft deze, met het oog 

op een onverwijlde toetsing en, indien gerechtvaardigd, correctie van het administratieve optreden 

met betrekking tot gebieden waarop deze overeenkomst van toepassing is. Deze rechtbanken, 

overige gerechten en procedures zijn onpartijdig en onafhankelijk van de dienst of de autoriteit die 

belast is met de administratieve handhaving en hebben geen materieel belang bij de uitkomst van de 

aangelegenheid. 

 

2. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat de procespartijen bij dergelijke rechtbanken, overige 

gerechten of procedures recht krijgen op: 

 

a) een redelijke mogelijkheid om hun respectieve standpunten te ondersteunen of te verdedigen, 

en 

 

b) een beslissing die is gebaseerd op bewijsmateriaal en ingediende stukken, of, indien de wet 

van een partij dat vereist, op het door de administratieve autoriteit samengestelde dossier. 

 

3. Elk van beide partijen zorgt ervoor dat, behoudens beroep of verdere toetsing overeenkomstig 

haar interne wetgeving, de betrokken beslissing ten uitvoer wordt gelegd door de dienst of de 

instantie die voor het administratieve optreden ter zake bevoegd is en dat die beslissing ook ten 

grondslag komt te liggen aan de praktijk van die dienst of instantie. 

 

 



 

EU/UA/nl 342 

ARTIKEL 287 

 

Regelgevingskwaliteit en -efficiency en goed bestuur 

 

1. De partijen komen overeen samen te werken bij de bevordering van de kwaliteit en efficiency 

van de regelgeving, onder meer door de uitwisseling van informatie en van optimale praktijken over 

de bij hen doorgevoerde hervorming van de regelgeving en de effectbeoordeling ter zake. 

 

2. De partijen onderschrijven de beginselen van goed bestuurlijk gedrag en komen overeen 

samen te werken bij de bevordering daarvan, onder meer door uitwisseling van informatie en van 

optimale praktijken. 

 

 

ARTIKEL 288 

 

Discriminatieverbod 

 

Elk van beide partijen past op belanghebbenden van de andere partij normen inzake transparantie 

toe die niet minder gunstig zijn dan die welke gelden voor hun eigen belanghebbenden. 
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HOOFDSTUK 13 

 

HANDEL EN DUURZAME ONTWIKKELING 

 

 

ARTIKEL 289 

 

Context en doelstellingen 

 

1. De partijen herinneren aan Agenda 21 over milieu en ontwikkeling van 1992, het 

Uitvoeringsplan van Johannesburg over duurzame ontwikkeling van 2002, de internationaal 

overeengekomen beleidsagenda's op het gebied van werkgelegenheids- en sociaal beleid, met name 

de agenda voor waardig werk van de Internationale Arbeidsorganisatie, hierna "ILO" genoemd, en 

de Ministeriële Verklaring van 2006 van de Economische en Sociale Raad van de VN over 

volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk werk. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de 

ontwikkeling van de internationale handel op zodanige wijze te bevorderen dat aan de doelstelling 

van duurzame ontwikkeling wordt bijgedragen, en om erop toe te zien dat deze doelstelling wordt 

geïntegreerd in en tot uitdrukking komt op elk niveau van hun handelsbetrekkingen.  

 

2. Hiertoe erkennen de partijen dat het belangrijk is om ten volle rekening te houden met de 

economische, sociale en milieubelangen van niet alleen hun respectieve bevolking, maar ook van 

toekomstige generaties, en dragen zij er zorg voor dat beleidsmaatregelen met betrekking tot de 

economische ontwikkeling, het milieu- en het sociale beleid elkaar ondersteunen. 
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ARTIKEL 290 

 

Reglementeringsrecht 

 

1. Terwijl de partijen erkennen dat elk van hen het recht heeft zelf te bepalen tot welk niveau zij 

in overeenstemming met de hierop betrekking hebbende internationaal erkende beginselen en 

overeenkomsten regels vastlegt op het gebied van interne milieu- en werkgelegenheidsbescherming, 

en beleidsmaatregelen en prioriteiten met betrekking tot duurzame ontwikkeling, en haar relevante 

wetgeving dienovereenkomstig vast te stellen of te wijzigen, dragen zij er zorg voor dat hun 

respectieve wetgeving in een hoog beschermingsniveau voor milieu- en 

werkgelegenheidsbescherming voorziet en streven zij ernaar die wetgeving te blijven verbeteren.  

 

2. Om de doelstellingen van dit artikel te bereiken past Oekraïne haar wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen alsmede administratieve praktijken aan het EU-acquis aan. 

 

 

ARTIKEL 291 

 

Multilaterale arbeidsnormen en -overeenkomsten 

 

1. De partijen erkennen volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor allen 

als cruciale elementen voor de handel in de context van globalisering. De partijen herbevestigen dat 

zij zich inspannen om de handelsontwikkeling zodanig te bevorderen dat deze leidt tot volledige en 

productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor allen, met inbegrip van mannen, vrouwen en 

jongeren.  

 

2. De partijen bevorderen en implementeren in hun wetten en praktijken de internationaal 

erkende fundamentele arbeidsnormen, te weten: 

 

a) de vrijheid tot oprichting van vakverenigingen en de daadwerkelijke erkenning van het recht 

op collectieve onderhandelingen; 
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b) de uitbanning van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid; 

 

c) de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid; en 

 

d) de uitbanning van discriminatie met betrekking tot werk en beroep. 

 

3. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de fundamentele en prioritaire ILO-verdragen 

die zij hebben geratificeerd, en de Verklaring over de fundamentele rechten en principes met 

betrekking tot werk van de ILO uit 1998, daadwerkelijk ten uitvoer te leggen. De partijen 

overwegen eveneens ratificatie en tenuitvoerlegging van andere ILO-verdragen die door de ILO als 

actueel worden aangemerkt. 

 

4. De partijen benadrukken dat arbeidsnormen niet mogen worden gebruikt voor 

protectionistische handelsdoeleinden. Zij merken op dat hun comparatieve voordeel in geen geval 

ter discussie mag worden gesteld. 

 

 

ARTIKEL 292 

 

Multilaterale milieuovereenkomsten 

 

1. De partijen erkennen de waarde van internationale governance en overeenkomsten op 

milieugebied als antwoord van de internationale gemeenschap op mondiale of regionale 

milieuproblemen. 

 

2. De partijen herbevestigen hun verbintenis om de multilaterale milieuovereenkomsten waarbij 

zij partij zijn daadwerkelijk in hun wetgeving en praktijk ten uitvoer te leggen. 
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3. Niets in deze overeenkomst beperkt het recht van een partij om maatregelen vast te stellen of 

te handhaven teneinde de multilaterale milieuovereenkomsten waarbij zij partij is, uit te voeren. 

Deze maatregelen worden niet zodanig toegepast dat zij een middel tot willekeurige of 

ongerechtvaardigde discriminatie tussen de partijen of een verkapte handelsbeperking vormen. 

 

4. De partijen dragen er zorg voor dat het milieubeleid wordt gebaseerd op het 

voorzorgsbeginsel en op de beginselen dat preventief moet worden opgetreden, dat milieuschade 

prioritair moet worden rechtgezet aan de bron en dat de vervuiler moet betalen.  

 

5. De partijen werken samen om te bevorderen dat in overeenstemming met de doelstelling van 

een duurzame ontwikkeling voorzichtig en rationeel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke 

hulpbronnen, met het oogmerk dat het verband tussen de handel enerzijds en het milieubeleid en de 

milieupraktijk van de partijen anderzijds versterkt.  

 

 

ARTIKEL 293 

 

Handel ten behoeve van duurzame ontwikkeling 

 

1. De partijen herbevestigen dat de handel de duurzame ontwikkeling in al haar aspecten moet 

bevorderen. De partijen erkennen de positieve rol die de fundamentele arbeidsnormen en fatsoenlijk 

werk kunnen hebben op de economische efficiëntie, innovatie en productiviteit, en zij benadrukken 

de waarde van een grotere coherentie tussen het handelsbeleid enerzijds en de werkgelegenheid en 

het sociale beleid anderzijds.  
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2. De partijen streven ernaar de handel en de buitenlandse directe investeringen in 

milieugoederen, -diensten en -technologieën, duurzame energie, energie-efficiënte producten en 

diensten en goederen met een milieukeur te vergemakkelijken en te bevorderen, onder meer door de 

aanpak van niet-tarifaire belemmeringen ter zake.  

 

3. Zij streven er voorts naar de handel in producten die bijdragen tot een duurzame 

ontwikkeling, waaronder producten die onder programma's voor eerlijke en ethische handel vallen 

en die waarvoor beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

verantwoordingsplicht gelden, te vergemakkelijken en te bevorderen. 

 

 

ARTIKEL 294 

 

Handel in bosbouwproducten 

 

Ter bevordering van een duurzaam bosbeheer zeggen de partijen toe samen te werken aan een 

betere handhaving van de wetgeving en governance op bosbouwgebied, alsmede aan de 

bevordering van de handel in rechtmatige duurzame bosbouwproducten. 
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ARTIKEL 295 

 

Handel in visproducten 

 

Met inachtneming van het belang van een verantwoord en duurzaam beheer van de visbestanden, 

alsmede van een goede governance in de handel, werken de partijen samen door:  

 

a) het treffen van doeltreffende maatregelen om visbestanden en andere aquatische rijkdommen 

te bewaken en te beheren;  

 

b) zorg te dragen voor volledige naleving van de toepasselijke door regionale organisaties voor 

visserijbeheer vastgestelde instandhoudings- en controlemaatregelen, en door binnen die 

organisaties zoveel mogelijk samen te werken, en  

 

c) het onder meer invoeren van handelsmaatregelen ter bestrijding van illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij.  

 

 

ARTIKEL 296 

 

Handhaving van beschermingsniveaus 

 

1. De partijen doen geen afbreuk aan de daadwerkelijke handhaving van hun milieu- en 

arbeidswetgeving door een onafgebroken of herhaald handelen of nalaten, op een wijze die van 

invloed is op de handel of de investeringen tussen de partijen. 
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2. De partijen zwakken de in hun wetgeving verleende bescherming van het milieu of van de 

werknemers niet af om de handel of investeringen te bevorderen, noch verminderen zij deze 

bescherming door af te zien van toepassing van of anderszins af te wijken van, of door aan te bieden 

af te zien van toepassing van of anderszins af te wijken van hun wet- en regelgeving of normen, op 

een wijze die van invloed is op de handel of de investeringen tussen de partijen.  

 

 

ARTIKEL 297 

 

Wetenschappelijke informatie 

 

De partijen erkennen dat het belangrijk is om bij de opstelling, vaststelling en tenuitvoerlegging van 

maatregelen ter bescherming van het milieu, de volksgezondheid en de sociale omstandigheden die 

van invloed zijn op de handel tussen de partijen, rekening te houden met wetenschappelijke en 

technische informatie, en internationale normen, richtsnoeren en aanbevelingen ter zake.  

 

 

ARTIKEL 298 

 

Evaluatie van effecten op de duurzaamheid 

 

De partijen verbinden zich ertoe het effect van de tenuitvoerlegging van deze titel op de duurzame 

ontwikkeling te beoordelen en te volgen via hun bestaande participatieprocessen en participatieve 

instellingen en die welke in het kader van deze overeenkomst in het leven zijn geroepen, 

bijvoorbeeld door handelsgerelateerde beoordelingen van het effect op de duurzaamheid.  
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ARTIKEL 299 

 

Organisaties uit het maatschappelijke middenveld 

 

1. Elk van beide partijen wijst een nieuwe of bestaande adviesgroep voor duurzame 

ontwikkeling aan en roept deze groep bijeen die tot taak heeft advies over de tenuitvoerlegging van 

dit hoofdstuk te verlenen.  

 

2. De adviesgroep bestaat uit onafhankelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van werkgevers en werknemersorganisaties, 

niet-gouvernementele organisaties en andere belanghebbenden. 

 

3. Leden van de adviesgroep van elk van beide partijen komen bijeen in een Forum voor het 

maatschappelijk middenveld om te discussiëren over de duurzameontwikkelingsaspecten van de 

handelsbetrekkingen tussen de partijen. Dit forum komt eenmaal per jaar bijeen, tenzij de partijen 

anders overeenkomen. De partijen bereiken uiterlijk een jaar na de datum van inwerkingtreding van 

deze overeenkomst overeenstemming over de werkwijze van het Forum voor het maatschappelijk 

middenveld. 

 

4. De dialoog van het Forum voor het maatschappelijk middenveld doet geen afbreuk aan de rol 

van het ingevolge artikel 469 van deze overeenkomst opgerichte Platform voor het maatschappelijk 

middenveld.  

 

5. De partijen stellen het Forum voor het maatschappelijk middenveld op de hoogte van de 

vooruitgang die wordt geboekt bij de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk. De standpunten, opinies 

of suggesties van het Forum voor het maatschappelijk middenveld kunnen rechtstreeks of via de 

adviesgroepen aan de partijen worden voorgelegd. 
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ARTIKEL 300 

 

Institutioneel en toezichtmechanisme 

 

1. Er wordt een subcomité handel en duurzame ontwikkeling opgericht. Het subcomité brengt 

verslag over zijn activiteiten uit aan het Associatiecomité, in de samenstelling volgens artikel 465, 

lid 4, van deze overeenkomst. Het subcomité bestaat uit hoge ambtenaren van elk van beide 

partijen. Het subcomité ziet toe op de tenuitvoerlegging van dit hoofdstuk, met inbegrip van de 

resultaten van de toezichtactiviteiten en effectbeoordelingen, en bespreekt in goed vertrouwen 

problemen die zich in verband met de toepassing van dit hoofdstuk voordoen. Het subcomité stelt 

zijn eigen reglement van orde vast. Het subcomité komt bijeen binnen een jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst en daarna ten minste een keer per jaar.  

 

2. Elke partij wijst binnen haar overheid een contactpunt aan om de communicatie tussen de 

partijen te vergemakkelijken over zaken die door dit hoofdstuk worden bestreken.  

 

3. De partijen kunnen de vooruitgang in verband met de door dit hoofdstuk bestreken 

tenuitvoerleggings- en handhavingsmaatregelen volgen. Een partij kan de andere partij om 

specifieke informatie, met opgave van redenen, over de tenuitvoerlegging van dit 

hoofdstuk verzoeken.  

 

4. Een partij kan om overleg met de andere partij verzoeken over elke aangelegenheid die zich 

voordoet in verband met dit hoofdstuk, door bij het contactpunt van die partij een schriftelijk 

verzoek hiertoe in te dienen. De partijen komen overeen om, wanneer een van de partijen daarom 

verzoekt, tijdig via daartoe geëigende kanalen overleg te plegen. 
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5. De partijen doen al het mogelijke om tot een wederzijds bevredigende oplossing van de 

aangelegenheid te komen en mogen advies, informatie of bijstand vragen van iedere persoon die of 

van elk orgaan dat zij daartoe passend achten, teneinde de aangelegenheid die in het geding is, 

volledig te onderzoeken. De partijen houden rekening met de activiteiten van de ILO of relevante 

multilaterale milieuorganisaties of -organen waarbij zij partij zijn.  

 

6. Indien de partijen er niet in slagen de aangelegenheid door overleg tot een oplossing te 

brengen, kan een van beide partijen verzoeken het subcomité voor behandeling van de 

aangelegenheid bijeen te roepen door hiertoe een schriftelijk verzoek bij het contactpunt van de 

andere partij in te dienen. Het subcomité komt tijdig bijeen en streeft naar overeenstemming over 

een oplossing van de aangelegenheid; hiertoe kan het in voorkomend geval overleg plegen met 

gouvernementele of niet-gouvernementele deskundigen. De oplossing van het subcomité wordt 

openbaar gemaakt tenzij het anders besluit. 

 

7. Voor alle aangelegenheden die zich in verband met dit hoofdstuk voordoen, maken de partijen 

enkel gebruik van de in de artikelen 300 en 301 van deze overeenkomst bedoelde procedures.  
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ARTIKEL 301 

 

Groep van deskundigen 

 

1. Tenzij de partijen anders overeenkomen, kan een partij 90 dagen na de indiening van een 

verzoek om overleg ingevolge artikel 300, lid 4, van deze overeenkomst verzoeken een groep van 

deskundigen bijeen te roepen om een aangelegenheid, die tijdens het overleg op regeringsniveau 

niet op bevredigende wijze werd opgelost, te onderzoeken. Binnen 30 dagen nadat een partij heeft 

verzocht de groep van deskundigen bijeen te roepen, kan het subcomité handel en duurzame 

ontwikkeling op verzoek van een van de partijen worden bijeengeroepen om de aangelegenheid te 

bespreken. De partijen kunnen opmerkingen indienen bij de groep. De groep kan beide partijen, de 

adviesgroep(en) of internationale organisaties om informatie en advies verzoeken. De groep van 

deskundigen komt bijeen binnen 60 dagen nadat een partij een verzoek daartoe heeft ingediend.  

 

2. De groep, die wordt geselecteerd in overeenstemming met de in lid 3 van dit 

artikel uiteengezette procedures, geeft deskundig advies over de tenuitvoerlegging van dit 

hoofdstuk. Tenzij de partijen anders overeenkomen, legt de groep binnen 90 dagen nadat de laatste 

deskundige is geselecteerd, een verslag voor aan de partijen. De partijen doen al het mogelijke om 

zich naar het advies of de aanbevelingen van de groep over de tenuitvoerlegging van dit 

hoofdstuk te voegen. Het subcomité handel en duurzame ontwikkeling volgt de tenuitvoerlegging 

van de aanbevelingen van de groep. Het verslag van de groep wordt beschikbaar gesteld aan de 

adviesgroep(en) van de partijen. Ten aanzien van vertrouwelijke informatie en het reglement van 

orde zijn de beginselen van bijlage XXIV bij hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV 

van deze overeenkomst respectievelijk van toepassing.  
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3. Na de inwerkingtreding van deze overeenkomst stellen de partijen in onderling overleg een 

lijst met ten minste 15 personen op die deskundig zijn op het door dit hoofdstuk bestreken gebied; 

ten minste vijf van deze personen, die het voorzitterschap van de groep zullen bekleden, zijn geen 

onderdaan van een van de partijen. De deskundigen zijn onafhankelijk van, hebben geen banden 

met en ontvangen geen instructies van een van de partijen of van organisaties die in de 

adviesgroep(en) vertegenwoordigd zijn. Elk van beide partijen selecteert binnen 50 dagen na de 

ontvangst van het verzoek van een partij om de groep op te richten, een deskundige uit de lijst van 

deskundigen. Indien een partij verzuimt haar deskundige binnen die periode te selecteren, selecteert 

de andere partij uit de lijst van deskundigen een onderdaan van de partij die heeft verzuimd een 

deskundige te selecteren. De twee geselecteerde deskundigen bereiken overeenstemming over de 

voorzitter, die wordt gekozen uit de lijst van deskundigen die geen onderdaan van een van de 

partijen zijn.  

 

 

ARTIKEL 302 

 

Samenwerking bij handel en duurzame ontwikkeling 

 

De partijen werken samen met betrekking tot handelsgerelateerde aspecten van het 

werkgelegenheids- en het milieubeleid, teneinde de doelstellingen van deze overeenkomst te 

bereiken. 
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HOOFDSTUK 141 

 

BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

 

 

ARTIKEL 303 

 

Doel 

 

Het doel van dit hoofdstuk is geschillen tussen de partijen over de toepassing van de in artikel 304 

van deze overeenkomst bedoelde bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw te vermijden 

en te beslechten en zoveel mogelijk een onderling overeengekomen oplossing te vinden2.  

 

 

ARTIKEL 304 

 

Toepassingsgebied 

 

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op geschillen over de interpretatie en 

toepassing van titel IV van deze overeenkomst, behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald.  

 

 

                                                 
1 Ter voorkoming van twijfel wordt deze titel niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten kunnen 

worden ontleend of dat deze verplichtingen bevat waarop bij de rechterlijke instanties van de 

partijen een rechtstreeks beroep kan worden gedaan. 
2 Ter voorkoming van twijfel vallen besluiten en litigieus nalaten van bij deze overeenkomst 

opgerichte lichamen niet onder dit hoofdstuk. 
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ARTIKEL 305 

 

Overleg 

 

1. De partijen streven ernaar elk geschil over de interpretatie en toepassing van de in artikel 304 

van deze overeenkomst bedoelde bepalingen op te lossen door te goeder trouw overleg te voeren, 

teneinde een onderling overeengekomen oplossing te vinden. 

 

2. Een partij verzoekt de andere partij schriftelijk om overleg, met kopie aan het Handelscomité, 

waarbij zij aangeeft om welke maatregel het gaat en welke van de in artikel 304 van deze 

overeenkomst bedoelde bepalingen van deze overeenkomst volgens haar van toepassing zijn.  

 

3. Het overleg wordt binnen 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek gehouden en 

vindt, tenzij de partijen anders overeenkomen, plaats op het grondgebied van de partij waartegen de 

klacht gericht is. Het overleg wordt 30 dagen na de datum van ontvangst van het verzoek geacht te 

zijn afgesloten, tenzij beide partijen overeenkomen het overleg voort te zetten. Alle tijdens het 

overleg verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

 

4. Overleg over urgente kwesties, zoals over aan bederf onderhevige waren of seizoensgebonden 

goederen, vindt plaats binnen 15 dagen na de datum van indiening van het verzoek en wordt 

15 dagen na de datum van indiening van het verzoek geacht te zijn afgesloten. 

 



 

EU/UA/nl 357 

5. Wanneer het overleg betrekking heeft op het vervoer van energiegoederen via netwerken en 

een partij oplossing van het geschil urgent acht wegens een volledige of gedeeltelijke onderbreking 

van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit tussen Oekraïne en de EU-partij, wordt dit 

gehouden binnen drie dagen na de indiening van het verzoek en wordt het drie dagen na de datum 

van indiening van het verzoek geacht te zijn afgesloten, tenzij beide partijen overeenkomen het 

overleg voort te zetten. Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt vertrouwelijk 

behandeld. 

 

6. Indien het overleg niet binnen de in lid 3 of lid 4 van dit artikel genoemde termijnen 

plaatsvindt, of indien het overleg is afgesloten zonder dat een onderling overeengekomen oplossing 

kon worden bereikt, kan de klagende partij overeenkomstig artikel 306 van deze overeenkomst 

verzoeken om de instelling van een arbitragepanel. 
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AFDELING 1 

 

ARBITRAGEPROCEDURE 

 

 

ARTIKEL 306 

 

Inleiding van de arbitrageprocedure 

 

1. Wanneer de partijen er niet in zijn geslaagd het geschil door middel van het in artikel 305 van 

deze overeenkomst bedoelde overleg op te lossen, kan de klagende partij verzoeken om de 

instelling van een arbitragepanel. 

 

2. Het verzoek om instelling van een arbitragepanel wordt schriftelijk gedaan bij de partij 

waartegen de klacht gericht is en bij het Handelscomité. De klagende partij vermeldt in haar 

verzoek de specifieke maatregel die in het geding is en geeft de rechtsgronden voor de klacht 

bondig aan doch zodanig dat het probleem helder wordt weergegeven. Ingeval de klagende partij 

verlangt dat een panel wordt ingesteld dat een andere taakomschrijving heeft dan de standaard-

taakomschrijving, wordt de voorgestelde tekst van de bijzondere taakomschrijving in het 

schriftelijke verzoek opgenomen. 

 

3. Tenzij de partijen binnen vijf dagen na de datum van instelling van het panel anders 

overeenkomen, luidt de taakomschrijving van het arbitragepanel als volgt: 

“de in het verzoek om instelling van het arbitragepanel beschreven aangelegenheid onderzoeken, 

zich uitspreken over de verenigbaarheid van de maatregel in kwestie met de in artikel 304 van deze 

overeenkomst bedoelde bepalingen en een uitspraak doen overeenkomstig artikel 310 van deze 

overeenkomst.” 
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ARTIKEL 307 

 

Samenstelling van het arbitragepanel 

 

1. Een arbitragepanel bestaat uit drie scheidsrechters. 

 

2. De partijen voeren binnen 10 dagen na de datum van indiening bij het Handelscomité van het 

verzoek tot instelling van een arbitragepanel overleg over de samenstelling van dat panel.  

 

3. Wanneer de partijen binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn geen 

overeenstemming over de samenstelling van het arbitragepanel bereiken, kan een van de partijen de 

voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger verzoeken alle drie de panelleden 

door loting aan te wijzen uit de in het kader van artikel 323 van deze overeenkomst bedoelde lijst, te 

weten één lid uit de personen die door de klagende partij zijn aangewezen, één lid uit de personen 

die zijn aangewezen door de partij waartegen de klacht gericht is en één lid uit de personen die door 

de partijen zijn aangewezen om als voorzitter te fungeren.  

 

4. Wanneer de partijen het over een of meer leden van het arbitragepanel eens zijn, wordt het 

resterende lid of worden de overige leden ook volgens deze procedure geselecteerd:  

 

a) wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over twee leden van het arbitragepanel, 

wordt het resterende lid gekozen uit de natuurlijke personen die door de partijen zijn 

uitgekozen om als voorzitter te fungeren;  

 

b) wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over één lid van het arbitragepanel, 

wordt één van de overige leden gekozen uit de natuurlijke personen die door de klagende 

partij zijn voorgesteld, en één uit de personen die door de partij waartegen de klacht gericht is, 

zijn voorgesteld.  
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5. De voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger wijst binnen vijf dagen na 

het in lid 3 bedoelde verzoek de scheidsrechters aan. Een vertegenwoordiger van elk van beide 

partijen is gerechtigd bij de selectie aanwezig te zijn. 

 

6. De datum van instelling van het arbitragepanel is die waarop de selectieprocedure is voltooid. 

 

7. Indien een of meer van de in artikel 323 van deze overeenkomst bedoelde lijsten niet 

beschikbaar zijn wanneer een verzoek als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt ingediend, worden 

de drie scheidsrechters door loting aangewezen uit de personen die door een van de partijen of door 

beide partijen formeel zijn voorgesteld 

 

8. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Handelsgerelateerde energie) 

van titel IV van deze overeenkomst dat door een van de partijen urgent wordt geacht wegens een 

volledige of gedeeltelijke onderbreking van vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een dreiging 

van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-partij, is lid 3 van dit artikel van 

toepassing zonder dat een beroep op lid 2 van dit artikel kan worden gedaan, en bedraagt de in lid 5 

van dit artikel bedoelde periode twee dagen. 
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ARTIKEL 308 

 

Tussentijds panelverslag 

 

1. Het arbitragepanel legt binnen 90 dagen na zijn instelling een tussentijds verslag aan de 

partijen voor, dat de resultaten van het feitenonderzoek, de toepasbaarheid van de desbetreffende 

bepalingen, alsmede de beweeggronden die aan de conclusies en aanbevelingen van het panel ten 

grondslag liggen, vermeldt. Wanneer het van oordeel is dat deze termijn niet kan worden gehaald, 

stelt de voorzitter van het arbitragepanel de partijen en het Handelscomité hiervan schriftelijk in 

kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging en de datum waarop het panel zijn tussentijds 

verslag denkt te kunnen overleggen. In geen geval mag het tussentijds verslag later dan 120 dagen 

na de instelling van het arbitragepanel worden uitgebracht. 

 

2. De partijen kunnen binnen 14 dagen nadat het tussentijds verslag is uitgebracht het 

arbitragepanel schriftelijk verzoeken bepaalde aspecten van dat verslag te heroverwegen. 

 

3. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking heeft op bederfelijke waren of 

seizoensgebonden goederen, stelt het arbitragepanel alles in het werk om zijn tussentijds verslag te 

overleggen en kunnen de partijen het arbitragepanel schriftelijk verzoeken bepaalde aspecten van 

het tussentijds verslag te heroverwegen binnen de helft van de in de leden 1 en 2 van dit 

artikel genoemde termijnen. 
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4. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Handelsgerelateerde energie) 

van titel IV van deze overeenkomst dat door een van de partijen urgent wordt geacht wegens een 

volledige of gedeeltelijke onderbreking van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een 

dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-partij, wordt het tussentijdse 

verslag na 20 dagen uitgebracht en worden verzoeken ingevolge lid 2 gedaan binnen vijf dagen na 

uitbrenging van het verslag. Het arbitragepanel kan ook besluiten het tussentijdse rapport niet uit te 

brengen. 

 

5. Het arbitragepanel kan het tussentijds verslag naar aanleiding van schriftelijk commentaar van 

de partijen wijzigen, en wanneer het dat zinvol acht, de zaak nader onderzoeken. In de definitieve 

uitspraak van het arbitragepanel wordt ingegaan op de in de tussentijdse fase naar voren gebrachte 

argumenten. 

 

 

ARTIKEL 309 

 

Verzoening in geval van urgente energiegeschillen 

 

1. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Handelsgerelateerde energie) 

van titel IV van deze overeenkomst dat door een van de partijen urgent wordt geacht wegens een 

volledige of gedeeltelijke onderbreking van vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een dreiging 

van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-partij, kan elke partij de voorzitter van 

het panel verzoeken als verzoener op te treden met betrekking tot aangelegenheden in verband met 

het geschil, door een verzoek tot het panel te richten. 

 

2. De verzoener tracht overeenstemming te bereiken over een oplossing van het geschil of over 

een procedure om een dergelijke oplossing tot stand te brengen. Indien de verzoener niet binnen 

15 dagen na zijn benoeming een dergelijke overeenstemming bereikt, beveelt hij een oplossing van 

het geschil of een procedure om tot een dergelijke oplossing te komen, aan en bepaalt hij welke 

voorwaarden in acht moeten worden genomen vanaf een bepaalde datum totdat het geschil tot een 

oplossing is gebracht. 
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3. De partijen en de onder hun zeggenschap of jurisdictie vallende entiteiten eerbiedigen de 

ingevolge lid 2 van dit artikel  gedane aanbevelingen inzake de voorwaarden gedurende drie 

maanden na het besluit van de verzoener of totdat het geschil tot een oplossing is gekomen indien 

dit op een eerdere datum is geschied. 

 

4. De verzoener eerbiedigt de gedragscode voor scheidsrechters. 

 

 

ARTIKEL 310 

 

Uitspraak van het arbitragepanel 

 

1. Het arbitragepanel stelt de partijen en het Handelscomité binnen 120 dagen na zijn instelling 

in kennis van zijn uitspraak. Wanneer het van oordeel is dat deze termijn niet kan worden gehaald, 

stelt de voorzitter van het arbitragepanel de partijen en het Handelscomité hiervan schriftelijk in 

kennis, met opgave van de redenen voor de vertraging en de datum waarop het panel zijn werk 

denkt te kunnen voltooien. In geen geval mag later dan 150 dagen na de datum van instelling van 

het arbitragepanel van de uitspraak worden kennisgegeven. 

 

2. In dringende gevallen, zoals wanneer de zaak betrekking heeft op bederfelijke waren of 

seizoensgebonden goederen, stelt het arbitragepanel alles in het werk om binnen 60 dagen na zijn 

instelling uitspraak te doen. De uitspraak mag in geen geval later dan 75 dagen na de instelling 

worden gedaan. Het arbitragepanel kan binnen 10 dagen na zijn instelling een voorlopige uitspraak 

doen over de vraag of het een zaak dringend acht. 
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3. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Handelsgerelateerde energie) 

van titel IV van deze overeenkomst dat door een van de partijen urgent wordt geacht wegens een 

volledige of gedeeltelijke onderbreking van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een 

dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-partij, geeft het arbitragepanel 

binnen 40 dagen na zijn oprichting kennis van zijn uitspraak. 

 

 

AFDELING 2 

 

NALEVING 

 

 

ARTIKEL 311 

 

Naleving van de uitspraak van het arbitragepanel 

 

Elk van beide partijen neemt de nodige maatregelen om de uitspraak van het arbitragepanel te 

goeder trouw na te leven; zij streven ernaar overeenstemming te bereiken over de termijn 

waarbinnen zij de uitspraak zullen naleven.  
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ARTIKEL 312 

 

Redelijke termijn voor naleving 

 

1. Uiterlijk 30 dagen na de kennisgeving van de uitspraak van het arbitragepanel aan de partijen 

stelt de partij waartegen de klacht gericht is de klagende partij en het Handelscomité in kennis van 

de tijd die zij nodig denkt te hebben om de uitspraak na te leven, hierna "redelijke termijn" 

genoemd. 

 

2. Indien de partijen het niet eens worden over de redelijke termijn voor naleving van de 

uitspraak van het arbitragepanel, kan de klagende partij het oorspronkelijke arbitragepanel binnen 

20 dagen na de kennisgeving krachtens lid 1 van dit artikel schriftelijk verzoeken om de lengte van 

de redelijke termijn vast te stellen. Dit verzoek wordt tegelijkertijd medegedeeld aan de andere 

partij en aan het Handelscomité. Het arbitragepanel stelt de partijen en het Handelscomité binnen 

20 dagen na de indiening van het verzoek in kennis van zijn besluit ter zake.  
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3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de leden ervan, niet opnieuw 

kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure van artikel 307 van deze overeenkomst van toepassing. 

De termijn voor de kennisgeving van de uitspraak bedraagt 35 dagen na de datum van indiening van 

het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek.  

 

4. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende partij ten minste een maand voor 

afloop van de redelijke termijn schriftelijk in kennis van de vorderingen die zij maakt bij de 

naleving van de uitspraak van het arbitragepanel. 

 

5. De partijen kunnen de redelijke termijn in onderling overleg verlengen. 

 

 

ARTIKEL 313 

 

Onderzoek van de maatregelen die zijn getroffen 

om de uitspraak van het arbitragepanel na te leven 

 

1. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende partij en het Handelscomité voor 

afloop van de redelijke termijn in kennis van de maatregelen die zij heeft getroffen om de uitspraak 

van het arbitragepanel na te leven. 

 

2. Wanneer er tussen de partijen onenigheid bestaat over de vraag of een maatregel waarvan 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel is kennisgegeven daadwerkelijk bestaat dan wel of een 

dergelijke maatregel in overeenstemming is met de overeenkomst, kan de klagende partij het 

oorspronkelijke arbitragepanel schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te doen. In dat verzoek 

wordt aangegeven om welke specifieke maatregel het gaat en met welke bepalingen van de 

overeenkomst de maatregel niet in overeenstemming zou zijn, en dit op zodanige wijze dat de 

rechtsgronden voor de klacht voldoende duidelijk worden aangegeven. Het arbitragepanel deelt zijn 

uitspraak binnen 45 dagen na de datum van indiening van het verzoek mede.  
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3. Indien het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de leden ervan, niet opnieuw 

kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure van artikel 307 van deze overeenkomst van toepassing. 

De termijn voor de kennisgeving van de uitspraak bedraagt 60 dagen na de datum van indiening van 

het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek.  

 

 

ARTIKEL 314  

 

Corrigerende maatregelen in geval van urgente energiegeschillen 

 

1. Met betrekking tot een geschil in het kader van hoofdstuk 11 (Handelsgerelateerde energie) 

van titel IV van deze overeenkomst dat door een van de partijen urgent wordt geacht wegens een 

volledige of gedeeltelijke onderbreking van het vervoer van aardgas, olie of elektriciteit of een 

dreiging van een dergelijke onderbreking, tussen Oekraïne en de EU-partij, zijn de volgende 

bepalingen op corrigerende maatregelen van toepassing. 

 

2. In afwijking van de artikelen 311, 312 en 313 van deze overeenkomst kan de klagende partij 

haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten in een mate die overeenkomt 

met de mate waarin de schending de voordelen voor de klagende partij tenietdoet of beperkt. De 

opschorting kan direct ingaan. Deze opschorting mag maximaal drie maanden duren, tenzij de partij 

waartegen de klacht gericht is, niet aan het verslag van het panel heeft voldaan. 

 

3. Indien de partij waartegen de klacht gericht is, betwist dat zij niet aan haar verplichtingen 

heeft voldaan dan wel bezwaar maakt tegen de mate van opschorting, kan zij een procedure uit 

hoofde van artikel 315 of artikel 316 van deze overeenkomst aanhangig maken, waarbij 

behandeling van de aangelegenheid plaatsvindt op zo kort mogelijke termijn. De klagende partij 

wordt verzocht de opschorting enkel in te trekken of aan te passen nadat het panel uitspraak over de 

aangelegenheid heeft gedaan, en kan de opschorting hangende de procedure handhaven. 
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ARTIKEL 315 

 

Tijdelijke maatregelen bij niet-naleving 

 

1. Indien de partij waartegen de klacht gericht is niet voor afloop van de redelijke termijn 

kennisgeeft van maatregelen die zij heeft getroffen om de uitspraak van het arbitragepanel na te 

leven, of indien het arbitragepanel oordeelt dat maatregelen waarvan overeenkomstig artikel 313, 

lid 1, van deze overeenkomst is kennisgegeven, niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen 

van de partij uit hoofde van de in artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde bepalingen, biedt de 

partij waartegen de klacht gericht is de klagende partij, op haar verzoek, een tijdelijke compensatie 

aan. 

 

2. Indien de partijen geen overeenstemming over compensatie bereiken binnen 30 dagen na 

afloop van de redelijke termijn of na de in artikel 313 van deze overeenkomst bedoelde uitspraak 

van het arbitragepanel dat een maatregel die is getroffen om de uitspraak na te leven niet in 

overeenstemming is met de in artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde bepalingen, is de 

klagende partij gerechtigd om, na de partij waartegen de klacht gericht is en het Handelscomité 

hiervan in kennis te hebben gesteld, de verplichtingen die voortvloeien uit het hoofdstuk inzake de 

vrijhandelszone op te schorten in een mate die overeenkomst met de mate waarin de schending de 

voordelen voor de klagende partij tenietdoet of beperkt. De klagende partij kan de opschorting 

10 dagen na de datum van kennisgeving op elk gewenst tijdstip laten ingaan, tenzij de partij 

waartegen de klacht gericht is, overeenkomstig lid 4 van dit artikel om arbitrage heeft verzocht. 

 

3. Wanneer de klagende partij haar verplichtingen opschort, kan zij ervoor kiezen haar tarieven 

tot het voor andere WTO-leden geldende niveau te verhogen voor een hoeveelheid verhandelde 

goederen die op zodanige wijze wordt vastgesteld dat deze hoeveelheid vermenigvuldigd met de 

toename van de tarieven gelijk is aan de waarde waarvoor de schending haar voordelen tenietdoet 

of beperkt. 
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4. Indien de partij waartegen de klacht gericht is van oordeel is dat de mate van opschorting niet 

overeenkomt met de mate waarin de schending de voordelen voor de andere partij tenietdoet of 

beperkt, kan zij het oorspronkelijke arbitragepanel schriftelijk verzoeken hierover uitspraak te doen. 

Dit verzoek wordt voor het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel bedoelde periode van 10 dagen 

medegedeeld aan de klagende partij en aan het Handelscomité. Het arbitragepanel maakt zijn 

uitspraak over de mate van opschorting van verplichtingen binnen 30 dagen na indiening van het 

verzoek aan de partijen en het Handelscomité bekend. De verplichtingen worden niet opgeschort 

voordat het arbitragepanel zijn uitspraak heeft medegedeeld en de opschorting moet in 

overeenstemming zijn met de uitspraak van het arbitragepanel. 

 

5. Wanneer het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de leden ervan, niet opnieuw 

kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure van artikel 307 van toepassing. In die gevallen bedraagt 

de termijn voor de kennisgeving van de uitspraak 45 dagen na de datum van indiening van het in 

lid 4 van dit artikel bedoelde verzoek. 

 

6. De opschorting van verplichtingen is van tijdelijke aard en wordt slechts toegepast totdat de 

maatregel waarvan is vastgesteld dat hij niet in overeenstemming is met de in artikel 304 van deze 

overeenkomst bedoelde bepalingen, is ingetrokken of zodanig is gewijzigd dat hij overeenkomstig 

artikel 316 met de in artikel 304 bedoelde bepalingen in overeenstemming is gebracht, of totdat de 

partijen zijn overeengekomen hun geschil bij te leggen.  
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ARTIKEL 316 

 

Onderzoek van nalevingsmaatregelen getroffen na de opschorting van verplichtingen 

 

1. De partij waartegen de klacht gericht is, stelt de klagende partij en het Handelscomité in 

kennis van elke maatregel die zij heeft getroffen om de uitspraak van het arbitragepanel na te leven, 

alsmede van haar verzoek om beëindiging van de opschorting van verplichtingen door de klagende 

partij. 

 

2. Indien de partijen binnen 30 dagen na de datum van kennisgeving geen overeenstemming 

bereiken over de vraag of de maatregel waarvan is kennisgegeven, ertoe leidt dat de partij 

waartegen de klacht gericht is, in overeenstemming met de in artikel 304 van deze overeenkomst 

bedoelde bepalingen handelt, kan de klagende partij het arbitragepanel schriftelijk verzoeken 

hierover uitspraak te doen. De partij waartegen de klacht gericht is en het Handelscomité worden 

tegelijkertijd van dit verzoek in kennis gesteld. Het arbitragepanel stelt de partijen en het 

Handelscomité binnen 45 dagen na de indiening van het verzoek in kennis van zijn uitspraak. Indien 

het arbitragepanel oordeelt dat de partij waartegen de klacht gericht is, zich aan de overeenkomst 

heeft geconformeerd, of indien de klagende partij niet binnen 45 dagen na de indiening van de in 

lid 1 van dit artikel bedoelde kennisgeving het arbitragepanel verzoekt om uitspraak in de zaak te 

doen, wordt de opschorting van verplichtingen binnen 15 dagen na hetzij de uitspraak van het 

arbitragepanel hetzij het einde van de periode van 45 dagen beëindigd. 

 

3. Wanneer het oorspronkelijke arbitragepanel, of een of meer van de leden ervan, niet opnieuw 

kan (kunnen) bijeenkomen, is de procedure van artikel 307 van deze overeenkomst van toepassing. 

De termijn voor de kennisgeving van de uitspraak bedraagt in dat geval 60 dagen na de datum van 

indiening van het in lid 2 van dit artikel bedoelde verzoek. 
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AFDELING 3 

 

GEMEENSCHAPPELĲKE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 317 

 

Onderling overeengekomen oplossing 

 

De partijen kunnen te allen tijde onderling een oplossing voor een onder dit hoofdstuk vallend 

geschil overeenkomen. Zij stellen het Handelscomité en de voorzitter van het arbitragepanel in 

voorkomend geval gezamenlijk in kennis van een dergelijke oplossing. Indien de oplossing 

ingevolge de desbetreffende interne procedures van een van beide partijen goedkeuring vergt, 

verwijst de kennisgeving naar dit vereiste en wordt de arbitrageprocedure opgeschort. Indien een 

dergelijke goedkeuring niet vereist is, of nadat is kennisgegeven van de afronding van die interne 

procedures, wordt de arbitrageprocedure beëindigd.  

 

 

ARTIKEL 318 

 

Reglement van orde 

 

1. Op de geschillenbeslechtingsprocedures in het kader van dit hoofdstuk is het in bijlage XXIV 

bij deze overeenkomst opgenomen reglement van orde van toepassing. 

 

2. Overeenkomstig het in bijlage XXIV bij deze overeenkomst opgenomen reglement van orde 

zijn de zittingen van het arbitragepanel openbaar. 
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ARTIKEL 319 

 

Inlichtingen en technisch advies 

 

Het arbitragepanel kan op verzoek van een partij of op eigen initiatief bij alle bronnen, met inbegrip 

van de bij het geschil betrokken partijen, de inlichtingen inwinnen die het nuttig acht voor de 

arbitrageprocedure. Het arbitragepanel heeft tevens het recht deskundigen om advies te vragen 

wanneer het dat nuttig acht. Alle op deze manier verkregen informatie moet voor commentaar aan 

beide partijen worden voorgelegd. Op het grondgebied van de partijen gevestigde belanghebbende 

natuurlijke of rechtspersonen kunnen overeenkomstig het in bijlage XXIV bij deze overeenkomst 

opgenomen reglement van orde als amicus curiae opmerkingen bij het arbitragepanel indienen. 

 

 

ARTIKEL 320 

 

Interpretatieregels 

 

Arbitragepanels leggen de in artikel 304 van deze overeenkomst bedoelde bepalingen uit volgens de 

gebruikelijke regels voor de uitlegging van het internationaal publiekrecht, met inbegrip van die in 

het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 1969. Wanneer een verplichting uit hoofde 

van deze overeenkomst identiek is aan een verplichting uit hoofde van de WTO-overeenkomst, legt 

het arbitragepanel zich vast op een interpretatie die in overeenstemming is met een eventuele 

relevante interpretatie die is vastgesteld in uitspraken van het Orgaan voor geschillenbeslechting 

van de WTO, hierna "het DSB" (Dispute Settlement Body) genoemd. Uitspraken van een 

arbitragepanel kunnen de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet 

verruimen of beperken. 
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ARTIKEL 321 

 

Besluiten en uitspraken van het arbitragepanel 

 

1. Het arbitragepanel stelt alles in het werk om elk besluit bij consensus te nemen. Wanneer het 

evenwel niet mogelijk is bij consensus tot een besluit te komen, wordt een besluit bij meerderheid 

van stemmen genomen. In geen geval worden echter afwijkende meningen van scheidsrechters 

gepubliceerd. 

 

2. De uitspraken van het arbitragepanel zijn bindend voor de partijen en scheppen geen rechten 

of verplichtingen voor natuurlijke of rechtspersonen. De uitspraak vermeldt de resultaten van het 

feitenonderzoek, de toepasbaarheid van de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst, 

alsmede de beweeggronden die aan de conclusies en aanbevelingen van het panel ten grondslag 

liggen. Het Handelscomité maakt de volledige uitspraak van het arbitragepanel openbaar, maar kan 

besluiten dat niet te doen.  

 

 

ARTIKEL 322 

 

Beslechting van geschillen over de aanpassing van regelgeving 

 

1. De in dit artikel uiteengezette procedures zijn van toepassing op geschillen over de 

interpretatie en de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst inzake de aanpassing van 

regelgeving van hoofdstuk 3 (Technische handelsbelemmeringen), hoofdstuk 4 (Sanitaire en 

fytosanitaire maatregelen), hoofdstuk 5 (Douane en handelsbevordering), hoofdstuk 6 (Vestiging, 

handel in diensten en elektronische handel), hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) en hoofdstuk 10 

(Mededinging) van deze overeenkomst.  
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2. Voor zover een geschil vragen opwerpt over de interpretatie van bepalingen van de in lid van 

dit artikel bedoelde EU-wetgeving, zal het arbitragepanel zich onthouden van een uitspraak over 

deze vraag, en het Hof van Justitie van de Europese Unie verzoeken over die vraag uitspraak te 

doen. In die gevallen worden de termijnen voor het doen van een uitspraak door het arbitragepanel 

opgeschort totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak heeft gedaan. De uitspraak 

van het Hof van Justitie van de Europese Unie is bindend voor het arbitragepanel. 
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AFDELING 4 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 323 

 

Scheidsrechters 

 

1. Het Handelscomité stelt uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst 

een lijst op van 15 personen die bereid en in staat zijn om als scheidsrechter op te treden. Elk van de 

partijen draagt vijf personen voor die als scheidsrechter kunnen optreden. De twee partijen kiezen in 

onderling overleg bovendien vijf personen die geen onderdaan van een van de partijen zijn en die 

als voorzitter van het arbitragepanel kunnen fungeren. Het Handelscomité ziet erop toe dat de lijst te 

allen tijde uit dit aantal personen blijft bestaan. 

 

2. De ingevolge lid 1 van dit artikel opgestelde lijst dient voor de samenstelling van de 

arbitragepanels in overeenstemming met artikel 307 van deze overeenkomst. Deze lijst omvat 

scheidsrechters met gespecialiseerde kennis of ervaring op het gebied van het recht en de 

internationale handel.  

 

3. De scheidsrechters die zijn benoemd om in een arbitragepanel zitting te nemen, zijn 

onafhankelijk, treden op persoonlijke titel op, nemen geen instructies aan van enige organisatie of 

regering, zijn niet verbonden aan de regering van een van de partijen en houden zich aan de in 

bijlage XXV bij deze overeenkomst vermelde gedragscode. 
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ARTIKEL 324 

 

Relatie tot WTO-verplichtingen 

 

1. Een beroep op de bepalingen in dit hoofdstuk over de beslechting van geschillen doet geen 

afbreuk aan enige rechtsvordering in het kader van de WTO, met inbegrip van die tot beslechting 

van een geschil.  

 

2. Wanneer echter een partij in verband met een specifieke maatregel een procedure voor 

geschillenbeslechting heeft ingeleid, hetzij krachtens artikel 306, lid 1, van deze overeenkomst, 

hetzij krachtens de WTO-overeenkomst, kan deze partij in verband met dezelfde maatregel geen 

procedure voor geschillenbeslechting in het andere forum inleiden totdat de eerste procedure is 

afgesloten. Bovendien kan een partij in verband met een identieke verplichting uit hoofde van deze 

overeenkomst en de WTO-overeenkomst niet in beide fora een procedure inleiden. In dat geval kan 

de partij, zodra een procedure voor geschillenbeslechting is ingeleid, geen procedure ten aanzien 

van de identieke verplichting uit hoofde van de andere overeenkomst meer inleiden in het andere 

forum, tenzij het gekozen forum om procedurele of bevoegdheidsredenen geen uitspraak doet. 

 

3. Voor de toepassing van lid 2 worden: 

 

a) procedures voor geschillenbeslechting krachtens de WTO-overeenkomst geacht te zijn 

ingeleid wanneer een partij overeenkomstig artikel 6 van het Memorandum van 

overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen, 

opgenomen in bijlage 2 bij de WTO-overeenkomst, hierna "het DSU" (Disputes Settlement 

Understanding) genoemd, een verzoek om instelling van een panel indient, en worden zij 

geacht te zijn beëindigd wanneer het DSB overeenkomstig artikel 16 en artikel 17, lid 14, van 

het DSU het verslag van het panel, respectievelijk, in voorkomend geval, het verslag van de 

Beroepsinstantie, goedkeurt, en 
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b) procedures voor geschillenbeslechting krachtens dit hoofdstuk geacht te zijn ingeleid wanneer 

een partij overeenkomstig artikel 306, lid 1, van deze overeenkomst een verzoek om instelling 

van een panel indient en worden zij geacht te zijn beëindigd wanneer het arbitragepanel zijn 

uitspraak bekendmaakt aan de partijen en het Handelscomité. 

 

4. Geen enkele bepaling in dit hoofdstuk belet een partij de opschorting van verplichtingen die is 

toegestaan door het DSB, ten uitvoer te leggen. Er kan geen beroep op de WTO-overeenkomst 

worden gedaan om een partij te beletten verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk op te schorten. 

 

 

ARTIKEL 325 

 

Termijnen 

 

1. Alle in dit hoofdstuk vastgestelde termijnen, met inbegrip van die waarbinnen arbitragepanels 

hun uitspraken moeten bekendmaken, worden gerekend in kalenderdagen waarbij de eerste dag de 

dag is volgende op die waarop de desbetreffende handeling of het desbetreffende feit plaatsvond. 

 

2. Alle in dit hoofdstuk vermelde termijnen kunnen in onderling overleg tussen de partijen 

worden verlengd. 
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ARTIKEL 326 

 

Wijziging van het hoofdstuk 

 

Het Handelscomité kan besluiten over te gaan tot wijziging van dit hoofdstuk, van het in 

bijlage XXIV bij deze overeenkomst bedoelde reglement van orde voor arbitrage en van de in 

bijlage XXV bij deze overeenkomst bedoelde gedragscode voor leden van arbitragepanels en 

bemiddelaars.  

 

 

HOOFDSTUK 15 

 

BEMIDDELINGSMECHANISME 

 

 

ARTIKEL 327 

 

Doelstelling en toepassingsgebied 

 

1. Het doel van dit hoofdstuk is door een alomvattende en snelle procedure met behulp van een 

bemiddelaar het bereiken van een wederzijds aanvaardbare oplossing te vergemakkelijken. 

 

2. Dit hoofdstuk is van toepassing op maatregelen die binnen het toepassingsgebied van 

hoofdstuk I (Nationale behandeling en markttoegang voor goederen) van titel IV van deze 

overeenkomst vallen en die de handel tussen de partijen ongunstig beïnvloeden.  
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3. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op maatregelen die vallen onder hoofdstuk 6 (Vestiging, 

handel in diensten en elektronische handel), hoofdstuk 7 (Betalings- en kapitaalverkeer), 

hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten), hoofdstuk 9 (Intellectuele eigendom) en hoofdstuk 13 (Handel 

en duurzame ontwikkeling) van deze overeenkomst. Het Handelscomité kan na ampele overweging 

besluiten dat dit mechanisme op een of meer van deze sectoren van toepassing is.  

 

 

AFDELING 1 

 

PROCEDURE OP GROND VAN HET BEMIDDELINGSMECHANISME 

 

 

ARTIKEL 328 

 

Verzoek om informatie 

 

1. Vóór de aanvang van de bemiddelingsprocedure kan een partij te allen tijde om informatie 

verzoeken over een maatregel die de handel of investeringen tussen de partijen ongunstig 

beïnvloedt. De partij waaraan een dergelijk verzoek wordt gedaan, verstrekt binnen 20 dagen na de 

datum van ontvangst van het verzoek een antwoord dat haar opmerkingen over de informatie in het 

verzoek bevat. Voor zover mogelijk wordt het verzoek schriftelijk gedaan en het antwoord 

schriftelijk gegeven.  

 

2. Wanneer de antwoordende partij van mening is dat een antwoord binnen 20 dagen niet 

haalbaar is, stelt zij de verzoekende partij op de hoogte van de redenen voor de vertraging, en geeft 

zij haar een schatting van de kortst mogelijke termijn waarbinnen zij zal kunnen antwoorden. 
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ARTIKEL 329 

 

Inleiding van de procedure 

 

1. Een partij kan te allen tijde verzoeken dat de andere partij deelneemt aan een 

bemiddelingsprocedure. Een dergelijk verzoek wordt aan de andere partij schriftelijk gedaan. Het 

bevat voldoende details om de zorgen van de verzoekende partij daarin duidelijk tot uitdrukking te 

laten komen en: 

 

a) geeft aan om welke specifieke maatregel het gaat; 

 

b) geeft aan wat volgens de verzoekende partij de negatieve gevolgen van de maatregel op de 

handel of de investeringen tussen de partijen zijn of zullen zijn, en 

 

c) legt uit wat volgens de verzoekende partij het verband tussen die gevolgen en de maatregel is. 

 

2. De partij waaraan een dergelijk verzoek wordt gericht, neemt dit verzoek in welwillende 

overweging, en binnen 10 dagen na ontvangst ervan willigt zij het schriftelijk in of wijst zij het 

schriftelijk af.  

 

 

ARTIKEL 330 

 

Selectie van de bemiddelaar 

 

1. Na instelling van de bemiddelingsprocedure streven de partijen ernaar uiterlijk 15 dagen na de 

ontvangst van het antwoord op het verzoek overeenstemming over een bemiddelaar te bereiken.  
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2. Indien de partijen binnen het aangegeven tijdpad geen overeenstemming ter zake kunnen 

bereiken, kan een van hen de voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger 

verzoeken een bemiddelaar uit de in overeenstemming met artikel 323 van deze overeenkomst 

opgestelde lijst door loting aan te wijzen. Vertegenwoordigers van beide partijen bij het geschil 

worden tijdig uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. In elk geval vindt de loting plaats in 

tegenwoordigheid van de partij/de partijen die daarbij aanwezig zijn. 

 

3. De voorzitter van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger wijst binnen vijf dagen na 

het in lid 2 bedoelde verzoek van een van de partijen de bemiddelaar aan.  

 

4. Indien de in artikel 323 van deze overeenkomst bedoelde lijst niet beschikbaar is wanneer een 

verzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt ingediend, wordt de bemiddelaar door loting 

aangewezen uit de personen die door een van de partijen of door beide partijen formeel zijn 

voorgesteld  

 

5. De partijen kunnen overeenkomen dat de bemiddelaar een onderdaan van een van de partijen 

moet zijn.  

 

6. De bemiddelaar is de partijen op onpartijdige en transparante wijze behulpzaam bij het 

scheppen van duidelijkheid over de maatregel en de mogelijke gevolgen ervan voor de handel, en 

bij het bereiken van een onderling overeengekomen oplossing. De gedragscode van bijlage XXV is 

van toepassing op de bemiddelaars, zoals in die code is bepaald. De voorschriften 3 tot en met 7 

(kennisgevingen) en 41 tot en met 46 (vertaling en berekening van termijnen) van het in 

bijlage XXIV bij deze overeenkomst bedoelde reglement van orde zijn van overeenkomstige 

toepassing.  
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ARTIKEL 331 

 

Regels van de bemiddelingsprocedure 

 

1. Binnen 10 dagen na de aanstelling van de bemiddelaar legt de partij die de 

bemiddelingsprocedure heeft ingeleid, schriftelijk een gedetailleerde beschrijving van het probleem 

voor aan de bemiddelaar en de andere partij, in het bijzonder van de werking van de maatregel in 

kwestie en de effecten daarvan op de handel. Binnen 20 dagen na de datum van indiening van deze 

uiteenzetting kan de andere partij schriftelijk opmerkingen over de beschrijving van het probleem 

indienen. Elke partij kan in haar beschrijving of commentaar alle informatie opnemen die zij van 

belang acht.  

 

2. De bemiddelaar kan besluiten wat de meest geëigende wijze is om duidelijkheid te scheppen 

over de maatregel en de mogelijke gevolgen ervan voor de handel. De bemiddelaar kan met name 

vergaderingen tussen de partijen organiseren, met hen gezamenlijk of afzonderlijk overleggen, 

verzoeken om bijstand van of overleg met relevante deskundigen en belanghebbenden alsmede 

aanvullende ondersteuning bieden waarom de partijen hebben verzocht. Alvorens om bijstand van 

of overleg met relevante deskundigen of belanghebbenden te verzoeken, overlegt de bemiddelaar 

met de partijen.  

 

3. De bemiddelaar kan advies aanbieden en een oplossing voorleggen aan de partijen, die de 

voorgestelde oplossing kunnen aanvaarden of afwijzen dan wel het over een andere oplossing eens 

kunnen worden. De bemiddelaar geeft echter geen advies en maakt evenmin opmerkingen over de 

consistentie van de maatregel in kwestie met deze overeenkomst.  

 

4. De procedure vindt plaats op het grondgebied van de partij waaraan het verzoek is gericht, of 

in onderling overleg op een andere locatie of met andere middelen.  
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5. De partijen trachten binnen 60 dagen na de aanwijzing van een bemiddelaar een onderling 

overeengekomen oplossing te vinden. Hangende een definitief akkoord kunnen de partijen 

eventuele tussentijdse oplossingen overwegen, met name wanneer de maatregel betrekking heeft op 

aan bederf onderhevige goederen.  

 

6. De oplossing kan worden vastgelegd door middel van een besluit van het Handelscomité. Elk 

van beide partijen kan een dergelijke oplossing afhankelijk maken van de voltooiing van de nodige 

interne procedures. Onderling overeengekomen oplossingen worden openbaar gemaakt. De 

openbaar gemaakte versie mag geen informatie bevatten die door een partij als vertrouwelijk is 

aangemerkt.  

 

7. De procedure wordt beëindigd: 

 

a) door goedkeuring van een onderling overeengekomen oplossing, op de datum van 

goedkeuring; 

 

b) door een schriftelijke verklaring van de bemiddelaar, na overleg met de partijen, dat verdere 

bemiddelingsinspanningen geen nut hebben; 

 

c) door een schriftelijke verklaring van een partij nadat mogelijke onderling overeengekomen 

oplossingen in de bemiddelingsprocedure zijn onderzocht en adviezen en voorgestelde 

oplossingen van de bemiddelaar in overweging zijn genomen, of 

 

d) in elk stadium van de procedure, wanneer de partijen in onderlinge overeenstemming daartoe 

besluiten. 
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AFDELING 2 

 

TENUITVOERLEGGING 

 

 

ARTIKEL 332 

 

Tenuitvoerlegging van een onderling overeengekomen oplossing 

 

1. Wanneer de partijen overeenstemming over een oplossing hebben bereikt, neemt elk van 

beide partijen de maatregelen die nodig zijn om de onderling overeengekomen oplossing binnen de 

overeengekomen termijnen ten uitvoer te leggen.  

 

2. De tenuitvoerleggende partij stelt de andere partij schriftelijk in kennis van ter uitvoering van 

de onderling overeengekomen oplossing gedane stappen of genomen maatregelen. 

 

3. Op verzoek van de partijen verstrekt de bemiddelaar de partijen een schriftelijk ontwerp van 

een feitenverslag, dat een korte samenvatting bevat van  

 

a) de maatregel in kwestie waarop de procedure betrekking heeft;  

 

b) de gevolgde procedure, en  

 

c) in voorkomend geval, de onderling overeengekomen oplossing waartoe die procedure 

uiteindelijk heeft geleid, met inbegrip van eventuele tijdelijke oplossingen.  
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De bemiddelaar biedt de partijen 15 dagen gelegenheid om hun opmerkingen over het 

ontwerpverslag in te dienen. Na bestudering van de binnen die termijn ingediende opmerkingen 

dient de bemiddelaar binnen 15 dagen schriftelijk een definitief feitenverslag in bij de partijen. Het 

feitenverslag omvat geen interpretatie van deze overeenkomst.  

 

 

AFDELING 3 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 333 

 

Verhouding tot beslechting van geschillen 

 

1. De procedure in het kader van dit bemiddelingsmechanisme is niet bedoeld om als basis voor 

geschillenbeslechtingsprocedures in het kader van deze of een andere overeenkomst te dienen. Wat 

bewijsmateriaal in geschillenbeslechtingsprocedures betreft, beroept een partij zich niet op de 

volgende zaken, noch voert zij deze als bewijsmateriaal aan, en zal een panel evenmin rekening 

houden met:  

 

a) door de andere partij in de bemiddelingsprocedure ingenomen standpunten; 

 

b) het feit dat de andere partij zich bereid heeft verklaard een oplossing voor de maatregel bij 

wege van bemiddeling te aanvaarden, of 

 

c) door de bemiddelaar gedane voorstellen of gegeven adviezen. 
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2. Het bemiddelingsmechanisme laat de rechten en verplichtingen van de partijen op grond van 

de bepalingen inzake de beslechting van geschillen onverlet. 

 

3. Tenzij de partijen ander overeenkomen en onverminderd artikel 331, lid 6, van deze 

overeenkomst zijn alle stappen van de procedure, adviezen of voorgestelde oplossingen daaronder 

begrepen, vertrouwelijk. Elk van beide partijen mag echter openbaar maken dat bemiddeling 

plaatsvindt.  

 

 

ARTIKEL 334 

 

Termijnen 

 

De bij deze procedures betrokken partijen kunnen in onderling overleg alle in dit 

hoofdstuk vermelde termijnen wijzigen.  

 

 

ARTIKEL 335 

 

Kosten 

 

1. Elke partij draagt haar eigen kosten die voortvloeien uit deelname aan de 

bemiddelingsprocedure. 
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2. De partijen dragen de kosten voor organisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de 

beloning en de kosten van de bemiddelaar, eventuele assistenten van de bemiddelaar en voor zover 

de partijen het niet eens worden over een gemeenschappelijke taal, de vertaalkosten, gezamenlijk en 

elk voor een gelijk deel. De beloning van de bemiddelaar zal in overeenstemming zijn met de 

beloning die is voorzien voor de voorzitter van een arbitragepanel als bedoeld in punt 8 van 

bijlage XXIV bij deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 336 

 

Herziening 

 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst treden de partijen met elkaar in overleg 

over de eventuele noodzaak tot wijziging van het bemiddelingsmechanisme tegen de achtergrond 

van de opgedane ervaringen en de ontwikkeling van een dienovereenkomstig mechanisme in de 

WTO. 
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TITEL V 

 

ECONOMISCHE EN SECTORALE SAMENWERKING 

 

 

HOOFDSTUK 1 

 

SAMENWERKING INZAKE ENERGIE, MET INBEGRIP VAN KERNENERGIE 

 

 

ARTIKEL 337 

 

1. De partijen komen overeen hun huidige samenwerking inzake energie voort te zetten en te 

intensiveren met het oog op vergroting van de energiezekerheid, het concurrentievermogen en de 

duurzaamheid, wat een cruciale voorwaarde is voor het stimuleren van economische groei en het 

toewerken naar marktintegratie, onder meer door geleidelijke aanpassing van de wetgeving in de 

energiesector en participatie in regionale samenwerking op energiegebied. Bij de samenwerking op 

regelgevingsgebied wordt rekening gehouden met de desbetreffende verplichtingen tot openbare 

dienstverlening, onder meer door maatregelen om afnemers te informeren over en te beschermen 

tegen oneerlijke handelspraktijken, en met de noodzaak om de toegang tot betaalbare energie te 

waarborgen voor de consumenten, ook voor de kwetsbaarste burgers. 

 

2. Deze samenwerking wordt gebaseerd op een breed partnerschap en wordt geleid door de 

beginselen van wederzijds belang, wederkerigheid, transparantie en voorspelbaarheid, in 

overeenstemming met de markteconomie, het verdrag inzake het Energiehandvest van 1994, het 

memorandum van overeenstemming inzake samenwerking op het gebied van energie en andere 

multilaterale en aanverwante bilaterale overeenkomsten. 
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ARTIKEL 338 

 

De onderlinge samenwerking bestrijkt onder meer de volgende gebieden: 

 

a) tenuitvoerlegging van energiestrategieën en energiebeleid en ontwikkeling/uitwerking van 

prognoses en scenario’s; verbetering van het statistische registratiesysteem in de energiesector 

op basis van passende uitwisseling van informatie over energiebalansen en energiestromen, 

overeenkomstig de internationale praktijk, en ontwikkeling van infrastructuur; 

 

b) instelling van effectieve mechanismen om potentiële crisissituaties op energiegebied op te 

vangen in een geest van solidariteit; 

 

c) modernisering en verbetering van de bestaande energie-infrastructuur van gemeenschappelijk 

belang, met inbegrip van de capaciteit voor energieopwekking en de integriteit, veiligheid en 

zekerheid van de energienetwerken en de geleidelijke integratie van het Oekraïense 

elektriciteitsnet in het Europese elektriciteitsnetwerk, alsmede het volledige herstel van de 

infrastructuur voor energiedoorvoer, de installatie van grensoverschrijdende meetsystemen 

aan de buitengrenzen van Oekraïne en de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur van 

gemeenschappelijk belang ter diversificatie van energiebronnen, energieleveranciers en 

energietransportroutes en -methoden op economisch verantwoorde milieuveilige wijze; 

 

d) ontwikkeling, door middel van hervorming van de regelgeving, van competitieve, 

transparante en niet-discriminerende energiemarkten overeenkomstig de voorschriften en 

normen van de EU; 

 

e) samenwerking in het kader van het verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap van 

2005; 
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f) verbetering en versterking van de stabiliteit en zekerheid op de lange termijn van handel, 

doorvoer, exploratie, winning, raffinage, productie, opslag, transport, transmissie, distributie 

en marketing op energiegebied, of de verkoop van energiematerialen en -producten op 

wederzijds voordelige en niet-discriminerende basis, overeenkomstig de internationale 

voorschriften en met name het verdrag inzake het Energiehandvest van 1994, de WTO-

overeenkomst en onderhavige overeenkomst; 

 

g) vooruitgang naar een aantrekkelijk en stabiel investeringsklimaat door aanpak van de 

institutionele, wettelijke, fiscale en andere voorwaarden en door aanmoediging van 

wederzijdse investeringen op niet-discriminerende basis in de energiesector; 

 

h) efficiënte samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) en andere internationale financiële organisaties en 

instrumenten, ter ondersteuning van de samenwerking tussen de partijen op energiegebied;  

 

i) bevordering van energie-efficiëntie en energiebesparing, onder meer door invoering van 

beleid en wet- en regelgevingskaders inzake energie-efficiëntie, met als doel in overeen-

stemming met de EU-normen belangrijke verbeteringen tot stand te brengen ten aanzien van 

onder meer efficiënte opwekking, productie en distributie en efficiënt vervoer en gebruik van 

energie, op een wijze die verenigbaar is met de werking van marktmechanismen, alsmede 

efficiënt energiegebruik voor apparatuur en verlichting en in gebouwen; 

 

j) ontwikkeling en ondersteuning van hernieuwbare energie op economisch verantwoorde en 

milieuveilige wijze, en van alternatieve brandstoffen, waaronder duurzame biobrandstof-

productie, alsmede samenwerking inzake regelgeving, certificatie en normalisatie en 

technologische en commerciële ontwikkeling; 
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k) stimulering van het mechanisme voor gezamenlijke uitvoering in het kader van het Kyoto-

protocol van 1997 bij het Raamverdrag inzake klimaatverandering van de VN ter 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door energie-efficiëntie en projecten voor 

hernieuwbare energie; 

 

l) samenwerking inzake wetenschap en technologie en uitwisseling van informatie ten behoeve 

van de ontwikkeling en verbetering van technologieën voor de productie, het vervoer, de 

levering en het eindgebruik van energie, met bijzondere aandacht voor energie-efficiënte en 

milieuvriendelijke technologieën, waaronder CO2-afvang en -opslag en efficiënte, schone 

steenkooltechnologieën, zulks in overeenstemming met de gebruikelijke beginselen zoals die 

onder meer zijn vervat in de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en 

technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; 

 

m) samenwerking in het kader van de Europese en internationale normalisatie-instanties op het 

gebied van energie. 
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ARTIKEL 339 

 

De partijen wisselen informatie en ervaring uit en verlenen passende steun aan het proces van 

hervorming van de regelgeving, waaronder de herstructurering van de steenkoolsector (magerkool, 

cokeskool en bruinkool) om het concurrentievermogen ervan te versterken, de veiligheid van de 

mijnen en de gezondheid en veiligheid op het werk te vergroten en de milieu-impact ervan te 

verminderen, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale en sociale gevolgen. Ter 

vergroting van de efficiëntie, het concurrentievermogen en de duurzaamheid dient het proces van 

herstructurering de gehele steenkoolwaardeketen te bestrijken, dat wil zeggen van de exploratie, via 

de productie en de verwerking, tot de conversie en de behandeling van residuen van steenkool-

verwerking en -verbranding. Deze aanpak omvat tevens de terugwinning en het gebruik van de 

methaanuitstoot van steenkoolmijnen, alsook van die van de olie- en gaswinning, stortplaatsen en 

de landbouwsector, zoals onder andere aangegeven in het mondiale methaaninitiatief, waarbij de 

partijen partners zijn. 

 

 

ARTIKEL 340 

 

De partijen stellen een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing in, zoals bedoeld in 

bijlage XXVI bij hoofdstuk 1 (Samenwerking inzake energie, met inbegrip van kernenergie) van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 341 

 

De geleidelijke aanpassing geschiedt overeenkomstig een tijdschema als bedoeld in bijlage XXVII 

bij deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 342 

 

1. Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Europese Unie en haar lidstaten 

dan wel de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten vindt de samenwerking in 

de civiele kernenergiesector plaats via de tenuitvoerlegging van specifieke tussen de partijen 

gesloten of te sluiten overeenkomsten, overeenkomstig de wettelijke procedures van elke partij. 

 

2. Deze samenwerking is gericht op een hoog niveau van nucleaire veiligheid en een schoon en 

vreedzaam gebruik van kernenergie, en bestrijkt alle civiele kernenergieactiviteiten en alle stadia 

van de splijtstofcyclus, waaronder de productie van en de handel in nucleaire materialen, de 

veiligheids- en beveiligingsaspecten van kernenergie en rampenparaatheid, alsmede vraagstukken 

met betrekking tot gezondheid en milieu, en non-proliferatie. De samenwerking in deze context 

omvat tevens de verdere ontwikkeling van beleid en van wet- en regelgevingskaders op basis van de 

wetgeving en de praktijk in de EU alsmede de normen van de Internationale Organisatie voor 

Atoomenergie (IAEA). De partijen bevorderen het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 

nucleaire veiligheid en beveiliging, onder meer door gezamenlijke activiteiten op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling, en de opleiding en mobiliteit van wetenschappers. 

 

3. De samenwerking heeft betrekking op de problemen die zijn gerezen door de ramp bij 

Tsjernobyl, alsook de ontmanteling van de kerncentrale van Tsjernobyl, en met name: 

 

a) het Shelter Implementation Plan (SIP), dat inhoudt dat de vernietigde eenheid 4 (het 

inkapselingsobject) wordt omgevormd tot een systeem dat veilig is voor het milieu; 

 

b) het beheer van bestraalde splijtstof; 
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c) de ontsmetting van besmette gebieden;  

 

d) het beheer van radioactief afval; 

 

e) de monitoring van het milieu; 

 

f) andere wederzijds overeen te komen gebieden, zoals de medische, wetenschappelijke, 

economische, sociale, administratieve en regelgevingsaspecten van de inspanningen om de 

gevolgen van de ramp te reduceren. 
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HOOFDSTUK 2 

 

MACRO-ECONOMISCHE SAMENWERKING 

 

 

ARTIKEL 343 

 

De Europese Unie en Oekraïne vergemakkelijken het proces van economische hervormingen door 

middel van samenwerking die beoogt het inzicht in de basiselementen van hun respectieve 

economieën en het formuleren en uitvoeren van economisch beleid in een markteconomie te 

verbeteren. Oekraïne streeft ernaar een goed functionerende markteconomie tot stand te brengen en 

zijn beleid geleidelijk aan te passen aan het beleid van de Europese Unie, overeenkomstig de 

leidende beginselen van macro-economische stabiliteit, gezonde overheidsfinanciën en een 

houdbare betalingsbalans. 

 

 

ARTIKEL 344 

 

Om de in artikel 343 van deze overeenkomst vermelde doelstellingen te bereiken werken de partijen 

werken samen op de volgende terreinen: 

 

a) uitwisseling van informatie over macro-economische prestaties en vooruitzichten en over 

ontwikkelingsstrategieën; 

 

b) gezamenlijke analyse van economische kwesties van wederzijds belang, met inbegrip van 

economische beleidsmaatregelen en instrumenten voor de tenuitvoerlegging daarvan, zoals 

methoden voor het opstellen van economische prognoses en strategische beleidsdocumenten, 

teneinde de beleidsvorming in Oekraïne te versterken overeenkomstig de beginselen en de 

praktijk van de Europese Unie; 
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c) uitwisseling van macro-economische deskundigheid; 

 

d) uitwisseling van informatie over de beginselen en de werking van de Europese Economische 

en Monetaire Unie (EMU). 

 

 

ARTIKEL 345 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 2 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 3 

 

BEHEER VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN: BEGROTINGSBELEID, 

INTERNE CONTROLE EN EXTERNE AUDIT 

 

 

ARTIKEL 346 

 

De samenwerking inzake het beheer van de overheidsfinanciën is gericht op de ontwikkeling van 

begrotingsbeleid en solide systemen voor interne controle van de overheidsfinanciën en externe 

audit die op internationale normen zijn gebaseerd en verenigbaar zijn met de fundamentele 

beginselen van verantwoording, transparantie, spaarzaamheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 

 

ARTIKEL 347 

 

De partijen wisselen informatie, ervaring en goede praktijken uit en nemen andere maatregelen voor 

met name het volgende: 

 

1. Op het gebied van het begrotingsbeleid: 

 

a) ontwikkeling van een systeem voor begrotingsprognose en -planning op de middellange 

termijn;  

 

b) verbetering van programmagerichte benaderingen in het kader van het begrotingsproces en 

analyse van doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van begrotingsprogramma’s; 

 

c) verbetering van de uitwisseling van informatie en ervaringen inzake de planning en uitvoering 

van de begroting en inzake de overheidsschuld. 
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2. Op het gebied van externe audit: 

 

– tenuitvoerlegging van de normen en methoden van de Internationale Organisatie van Hoge 

Controle-instanties (INTOSAI) en uitwisseling van de beste praktijken van de EU inzake 

externe controle en audit van de overheidsfinanciën, met bijzondere aandacht voor de 

onafhankelijkheid van de betrokken instanties van de partijen; 

 

3. Op het gebied van interne controle van de overheidsfinanciën: 

 

verdere ontwikkeling van het stelsel voor interne controle van de overheidsfinanciën door 

harmonisatie met de internationaal overeengekomen normen (Institute of Internal Auditors (IIA), 

Internationale Federatie van Accountants (IFAC), INTOSAI) en methoden, alsmede de beste 

praktijken van de EU voor interne controle en audit bij overheidsinstellingen; 

 

4. Op het gebied van fraudebestrijding: 

 

verbetering van de methoden voor de bestrijding en voorkoming van fraude en corruptie op de 

gebieden die vallen onder hoofdstuk 3 van titel V (Economische en sectorale samenwerking) van 

deze overeenkomst, met inbegrip van samenwerking tussen relevante bestuursinstanties. 
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ARTIKEL 348 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 3 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 4 

 

BELASTINGEN 

 

 

ARTIKEL 349 

 

De partijen werken samen ter versterking van goed bestuur op fiscaal gebied, teneinde de 

economische betrekkingen, handel, investeringen en eerlijke concurrentie verder te verbeteren. 

 

 

ARTIKEL 350 

 

Ten aanzien van artikel 349 van deze overeenkomst erkennen de partijen de beginselen van goed 

bestuur op fiscaal gebied, dat wil zeggen de beginselen van transparantie, uitwisseling van 

informatie en eerlijke belastingconcurrentie, zoals de lidstaten die op EU-niveau onderschrijven, en 

verbinden de partijen zich tot tenuitvoerlegging van deze beginselen. De partijen streven daartoe 

naar betere internationale samenwerking op fiscaal gebied, vergemakkelijking van het innen van 

legitieme belastingen en het opzetten van maatregelen voor de doelmatige uitvoering van deze 

beginselen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Europese Unie en de lidstaten. 
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ARTIKEL 351 

 

De partijen intensiveren en versterken tevens hun samenwerking tot verbetering en ontwikkeling 

van het Oekraïense belastingstelsel en de Oekraïense belastingdienst, met inbegrip van verbetering 

van de capaciteit voor belastinginning en -controle, waarbij zij specifieke aandacht schenken aan de 

procedures voor de terugbetaling van belasting over de toegevoegde waarde (btw), teneinde de 

opeenhoping van achterstallen te vermijden, doeltreffende belastinginning te verzekeren en de strijd 

tegen belastingfraude en belastingontwijking te versterken. De partijen streven ernaar beter samen 

te werken en ervaringen uit te wisselen ter bestrijding van belastingfraude, in het bijzonder 

carrouselfraude. 

 

 

ARTIKEL 352 

 

De partijen ontwikkelen hun samenwerking en harmoniseren hun beleid om fraude met en smokkel 

van accijnsproducten te voorkomen en te bestrijden. Deze samenwerking omvat onder meer de 

geleidelijke onderlinge aanpassing van de accijnstarieven voor tabaksproducten, waarbij zo veel 

mogelijk rekening wordt gehouden met de beperkingen die de regionale context met zich 

meebrengt, onder meer door middel van een dialoog op regionaal niveau en in overeenstemming 

met het kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging van 2003. 

De partijen zullen hiertoe streven naar versterking van hun samenwerking in regionaal verband.  

 

 

ARTIKEL 353 

 

De geleidelijke aanpassing aan de belastingstructuur zoals deze is neergelegd in het acquis van de 

EU zal plaatsvinden zoals uiteengezet in bijlage XXVIII bij deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 354 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 4 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 5 

 

STATISTIEK 

 

 

ARTIKEL 355 

 

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake statistische aangelegenheden, en 

dragen zo bij tot hun langetermijndoelstelling om tijdig internationaal vergelijkbare en betrouwbare 

statistische gegevens te verstrekken. Hun verwachting is dat een duurzaam, efficiënt en 

professioneel onafhankelijk nationaal statistisch stelsel informatie oplevert die relevant is voor 

burgers, bedrijven en besluitvormers in Oekraïne en in de EU en hen in staat stelt gefundeerde 

besluiten te nemen. Het nationale statistische stelsel dient de grondbeginselen van de officiële 

statistiek van de Verenigde Naties te respecteren en rekening te houden met het acquis van de EU 

op statistisch gebied, waaronder de Praktijkcode Europese statistieken, teneinde het nationale 

statistische stelsel met de Europese normen te harmoniseren. Het acquis op statistisch gebied is 

opgenomen in het jaarlijks bijgewerkte compendium voor de statistiek, dat door de partijen als 

bijlage bij deze overeenkomst  (bijlage XXIX) wordt beschouwd. 
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ARTIKEL 356 

 

De samenwerking is gericht op: 

 

a) verdere versterking van de capaciteit van het nationale statistische stelsel, met nadruk op een 

solide rechtsgrondslag, een geschikt beleid voor de verspreiding van gegevens en meta-

gegevens, en gebruikersvriendelijkheid; 

 

b) geleidelijke aanpassing van het Oekraïense statistische stelsel aan het Europees statistisch 

systeem;  

 

c) verfijning van de gegevensverstrekking aan de EU, rekening houdend met de toepassing van 

de relevante internationale en Europese methodes, waaronder statistische indelingen; 

 

d) verbetering van de professionele capaciteit en de beheerscapaciteit van de medewerkers van 

het nationale bureau voor de statistiek, om de toepassing van de statistieknormen van de EU 

te vergemakkelijken en bij te dragen tot de ontwikkeling van het Oekraïense statistische 

stelsel; 

 

e) uitwisseling tussen de partijen van ervaringen betreffende de ontwikkeling van statistische 

kennis; 

 

f) bevordering van integrale kwaliteitszorg voor alle statistische productieprocessen en de 

verspreiding van statistische gegevens.  
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ARTIKEL 357 

 

De partijen werken samen in het kader van het Europees statistisch systeem, waarbinnen Eurostat 

de EU-autoriteit voor de statistiek is. Deze samenwerking wordt onder meer op de volgende 

terreinen gericht: 

 

a) bevolkingsstatistieken, met inbegrip van volkstellingen; 

 

b) landbouwstatistieken, met inbegrip van landbouwtellingen en milieustatistieken; 

 

c) bedrijfsstatistieken, met inbegrip van handelsregisters en het gebruik van administratieve 

bronnen voor statistische doeleinden; 

 

d) energie, met inbegrip van energiebalansen; 

 

e) nationale rekeningen; 

 

f) statistieken van de buitenlandse handel; 

 

g) regionale statistieken; 

 

h) integrale kwaliteitszorg voor alle statistische productieprocessen en de verspreiding van 

statistische gegevens. 
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ARTIKEL 358 

 

De partijen wisselen onder meer informatie en deskundigheid uit en zien toe op de verdere 

ontwikkeling van hun samenwerking, waarbij zij rekening houden met de in het kader van de 

diverse bijstandsprogramma’s reeds opgebouwde ervaring met de hervorming van het statistische 

stelsel. Zij richten hun inspanningen op de verdere geleidelijke aanpassing aan het acquis van de EU 

op statistisch gebied, op basis van de nationale strategie voor de ontwikkeling van het Oekraïense 

statistische stelsel, waarbij zij rekening houden met de ontwikkeling van het Europees statistisch 

systeem. In het kader van het productieproces voor statistische gegevens wordt nadruk gelegd op de 

verdere ontwikkeling van steekproefenquêtes, rekening houdende met de noodzaak om de belasting 

voor de respondenten te verminderen. De gegevens moeten relevant zijn voor de opzet en de 

monitoring van het beleid op alle sleutelgebieden van het sociale en economische leven. 

 

 

ARTIKEL 359 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 5 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. De binnen het Europees 

statistisch systeem ondernomen activiteiten dienen zo veel mogelijk open te staan voor deelname 

van Oekraïne overeenkomstig de gebruikelijke voorschriften voor de deelname van derde landen. 
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HOOFDSTUK 6 

 

MILIEU 

 

 

ARTIKEL 360 

 

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake milieuaangelegenheden en dragen 

zo bij tot de langetermijndoelstelling van duurzame ontwikkeling en de groene economie. Verwacht 

wordt dat betere bescherming van het milieu voordelen zal bieden voor burgers en bedrijven in 

Oekraïne en in de EU, onder meer door verbetering van de volksgezondheid, behoud van 

natuurlijke hulpbronnen, grotere economische en milieuefficiëntie, integratie van het milieu in 

andere beleidsgebieden en hogere productie door toepassing van moderne technologieën. De 

partijen werken samen in hun beider belang op basis van gelijkheid en wederzijds voordeel, waarbij 

zij rekening houden met hun onderlinge afhankelijkheid op het gebied van milieubescherming en de 

multilaterale overeenkomsten op dat gebied. 

 

 

ARTIKEL 361 

 

De samenwerking is gericht op behoud, bescherming, verbetering en herstel van de kwaliteit van 

het milieu, bescherming van de menselijke gezondheid, verstandig en rationeel gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen en bevordering van maatregelen op internationaal niveau voor het 

aanpakken van regionale of mondiale milieuproblemen, onder andere op het gebied van: 

 

a) klimaatverandering; 

 



 

EU/UA/nl 406 

b) milieugovernance en horizontale vraagstukken, waaronder onderwijs en opleiding en toegang 

tot milieu-informatie en besluitvormingsprocessen; 

 

c) luchtkwaliteit; 

 

d) beheer van de waterkwaliteit en de watervoorraden, met inbegrip van het mariene milieu; 

 

e) afvalbeheer en beheer van hulpbronnen;  

 

f) natuurbescherming, met inbegrip van behoud en bescherming van biodiversiteit en 

landschapsdiversiteit (econetwerken); 

g) industriële verontreiniging en industriële risico’s; 

 

h) chemische stoffen; 

 

i) genetisch gemodificeerde organismen, ook in de landbouw; 

 

j) geluidshinder; 

 

k) civiele bescherming, alsmede natuurlijke en door de mens veroorzaakte gevaren; 

 

l) de stedelijke omgeving; 

 

m) milieuheffingen. 
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ARTIKEL 362 

 

1. De partijen zorgen voor onder meer het volgende: 

 

a) uitwisseling van informatie en deskundigheid; 

 

b) uitvoering van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten en uitwisseling van informatie over 

schone technologieën;  

 

c) opstelling van noodplannen voor rampen en andere noodsituaties;  

 

d) uitvoering van gezamenlijke activiteiten op regionaal en internationaal niveau, onder meer 

met betrekking tot multilaterale milieuovereenkomsten die door de partijen zijn geratificeerd 

en, in voorkomend geval, gezamenlijke activiteiten in het kader van de betrokken instanties. 

 

2. De partijen schenken bijzondere aandacht aan grensoverschrijdende vraagstukken. 

 

 

ARTIKEL 363 

 

De geleidelijke aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan de milieuwetgeving en het 

milieubeleid van de EU geschiedt overeenkomstig bijlage XXX bij deze overeenkomst.  
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ARTIKEL 364 

 

Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Europese Unie en haar lidstaten vindt 

de samenwerking op het gebied van civiele bescherming plaats via de tenuitvoerlegging van 

specifieke tussen de partijen gesloten overeenkomsten, overeenkomstig de wettelijke procedures 

van elke partij. De samenwerking is onder meer gericht op: 

 

a) de vergemakkelijking van wederzijdse bijstand in noodsituaties; 

 

b) de uitwisseling op 24 uursbasis van vroegtijdige waarschuwingen en geactualiseerde 

informatie over grensoverschrijdende noodsituaties, alsmede verzoeken om en aanbiedingen 

van bijstand; 

 

c) de beoordeling van het milieueffect van rampen; 

 

d) de uitnodiging van deskundigen voor specifieke technische workshops en symposia over 

civielebeschermingsvraagstukken; 

 

e) de uitnodiging, per geval, van waarnemers voor specifieke oefeningen en opleidings-

activiteiten die door de EU en/of Oekraïne worden georganiseerd; 

 

f) de versterking van reeds bestaande samenwerking inzake de doeltreffendste wijze om de 

beschikbare civielebeschermingscapaciteit in te zetten. 
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ARTIKEL 365 

 

De samenwerking bestrijkt onder meer de volgende doelstellingen: 

 

a) ontwikkeling van een algemene milieustrategie met geplande institutionele hervormingen 

(voorzien van een tijdschema) om de tenuitvoerlegging en handhaving van de milieu-

wetgeving te waarborgen; verdeling van de bevoegdheden voor het milieubeheer over de 

nationale, regionale en gemeentelijke overheden; procedures voor de besluitvorming en voor 

de uitvoering van besluiten; procedures voor het bevorderen van de integratie van milieu-

zaken in andere beleidsterreinen; vaststelling van de nodige menselijke en financiële middelen 

en een evaluatiemechanisme; 

 

b) ontwikkeling van sectorale strategieën inzake luchtkwaliteit, beheer van de waterkwaliteit en 

de watervoorraden, met inbegrip van het mariene milieu, afvalbeheer en beheer van 

hulpbronnen, natuurbescherming, industriële verontreiniging en industriële risico’s; met 

vaststelling van duidelijke tijdschema’s en mijlpalen voor de tenuitvoerlegging, 

administratieve taken en financieringsstrategieën voor investeringen in infrastructuur en 

technologie; 

 

c) ontwikkeling en uitvoering van beleid inzake klimaatverandering, zoals met name 

omschreven in bijlage XXXI bij deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 366 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 6 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 



 

EU/UA/nl 410 

HOOFDSTUK 7 

 

VERVOER 

 

 

ARTIKEL 367 

 

De partijen: 

 

a) vergroten en versterken hun samenwerking op vervoersgebied, teneinde bij te dragen tot de 

ontwikkeling van duurzame vervoerssystemen; 

 

b) bevorderen efficiënt, veilig en betrouwbaar vervoer, alsmede de intermodaliteit en de 

interoperabiliteit van de vervoerssystemen; 

 

c) streven naar verbetering van de belangrijkste vervoersverbindingen tussen hun 

grondgebieden.  

 

 

ARTIKEL 368 

 

1. De samenwerking tussen de partijen beoogt de herstructurering en modernisering van de 

Oekraïense vervoerssector te vergemakkelijken en is gericht op geleidelijke invoering van beleid en 

bedrijfsnormen die vergelijkbaar zijn met die van de EU, in het bijzonder door uitvoering van de 

maatregelen van bijlage XXXI bij deze overeenkomst, onverminderd tussen de partijen gesloten of 

te sluiten specifieke vervoersovereenkomsten. De uitvoering van de genoemde maatregelen mag 

niet in strijd zijn met de rechten en verplichtingen die voor de partijen voortvloeien uit 

internationale overeenkomsten waarbij zij partij zijn, of hun deelname aan internationale 

organisaties belemmeren. 
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2. Met de samenwerking wordt tevens gestreefd naar verbetering van het verkeer van personen 

en goederen en de doorstroming van het vervoer tussen Oekraïne, de EU en derde landen in de regio 

door administratieve en technische al dan niet grensoverschrijdende belemmeringen weg te nemen, 

de vervoersnetwerken te verbeteren en de infrastructuur te moderniseren, met name van de 

belangrijkste verkeersassen tussen de partijen. De samenwerking omvat maatregelen ter 

vergemakkelijking van grensoverschrijdend verkeer. 

 

3. De samenwerking omvat informatie-uitwisseling en gezamenlijke activiteiten:  

op regionaal niveau, in het bijzonder met inachtneming en met integratie van de vooruitgang die 

bereikt is in het kader van diverse regionale regelingen voor vervoerssamenwerking, zoals het 

Vervoerspanel voor het oostelijk partnerschap, de Transportcorridor Europa-Kaukasus-Azië 

(Traceca), het proces van Bakoe en andere vervoersinitiatieven;  

op internationaal niveau, onder meer ten aanzien van internationale vervoersorganisaties en 

internationale overeenkomsten en verdragen die door de partijen zijn geratificeerd in het kader van 

de verschillende vervoersinstanties van de EU. 

 

 

ARTIKEL 369 

 

De samenwerking richt zich onder meer op de volgende gebieden: 

 

a) ontwikkeling van een duurzaam vervoersbeleid dat alle vervoerswijzen bestrijkt, met name 

om de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van de vervoerssystemen te waarborgen en 

de integratie van vervoersoverwegingen in andere beleidsgebieden te bevorderen; 
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b) ontwikkeling van sectorale strategieën in verband met het nationale beleid voor het vervoer 

over de weg, per spoor, over de binnenwateren, door de lucht en over zee en het intermodale 

vervoer (onder meer de wettelijke vereisten voor de modernisering van technische uitrusting 

en vervoersvloten om aan de strengste internationale normen te voldoen); dit omvat tevens 

tijdschema’s en mijlpalen voor de tenuitvoerlegging, administratieve taken en financierings-

plannen; 

 

c) ontwikkeling van het multimodale vervoersnetwerk dat verbonden is met het trans-Europese 

vervoersnetwerk (TEN-T) en verbetering van het infrastructuurbeleid met het oog op een 

betere identificatie en evaluatie van infrastructuurprojecten voor de verschillende vervoers-

wijzen; uitwerking van financieringsstrategieën gericht op onderhoud, capaciteitsknelpunten 

en ontbrekende infrastructuurverbindingen, en aansporing en bevordering van de deelname 

van de particuliere sector aan vervoersprojecten, zoals bedoeld in bijlage XXXII bij deze 

overeenkomst; 

 

d) toetreding tot relevante internationale vervoersorganisaties en -overeenkomsten, met inbegrip 

van de procedures om de strikte tenuitvoerlegging en doeltreffende handhaving van 

internationale vervoersovereenkomsten en -verdragen te waarborgen; 

 

e) wetenschappelijke en technische samenwerking en uitwisseling van informatie met het oog op 

de ontwikkeling en verbetering van technologieën zoals intelligente vervoerssystemen; 

 

f) bevordering van het gebruik van intelligente vervoerssystemen en informatietechnologie bij 

het beheer en het gebruik van alle vervoerswijzen, alsmede ondersteuning van intermodaliteit 

en samenwerking bij het gebruik van ruimtesystemen en commerciële toepassingen ter 

vergemakkelijking van het vervoer. 
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ARTIKEL 370 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 7 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 8 

 

RUIMTEVAART 

 

 

ARTIKEL 371 

 

1. De partijen bevorderen wederzijds voordelige samenwerking inzake civiel ruimteonderzoek 

en civiele ruimtetoepassingen, met name op de volgende gebieden: 

 

a) wereldwijde satellietnavigatiesystemen; 

 

b) aardobservatie en wereldwijde monitoring; 

 

c) ruimtewetenschap en verkenning van de ruimte;  

 

d) toegepaste ruimtetechnologieën, waaronder lanceer- en voortstuwingstechnologieën. 
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2. De partijen bevorderen de uitwisseling van ervaringen inzake beleid, bestuur en juridische 

aspecten op het gebied van de ruimte en industriële herstructurering en de commercialisering van 

ruimtetechnologieën. 

 

 

ARTIKEL 372 

 

1. De samenwerking omvat de uitwisseling van informatie over elkaars beleid en programma’s 

en de desbetreffende mogelijkheden voor samenwerking en gezamenlijke projecten, onder meer wat 

betreft de deelname van Oekraïense organisaties aan relevante ruimte- en vervoersonderwerpen van 

het Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor onderzoek en technologische 

ontwikkeling. 

 

2. De partijen moedigen de uitwisseling van wetenschappers en de totstandkoming van relevante 

netwerken aan en verlenen daarvoor steun.  

 

3. De samenwerking kan ook de uitwisseling van ervaringen inzake het beheer van ruimte-

onderzoek en wetenschappelijke instellingen omvatten, alsmede de ontwikkeling van een omgeving 

die bevorderlijk is voor onderzoek en de toepassing van nieuwe technologieën en de passende 

bescherming van de desbetreffende intellectuele-, industriële- en commerciële-eigendomsrechten. 

 

 

ARTIKEL 373 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 8 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst, waar passend met 

inbegrip van coördinatie en samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie over dit 

onderwerp en andere relevante onderwerpen. 
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HOOFDSTUK 9 

 

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE 

 

 

ARTIKEL 374 

 

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking op het gebied van wetenschap en 

technologie teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van de wetenschap zelf en hun mogelijk-

heden te vergroten om op wetenschapsgebied bij te dragen tot de oplossing van nationale en 

mondiale problemen. De partijen streven ernaar bij te dragen tot de vooruitgang bij de verwerving 

van wetenschappelijke en technologische kennis die voor duurzame ontwikkeling relevant is, door 

hun onderzoekscapaciteit en hun menselijk potentieel te versterken. Door wetenschappelijke kennis 

te delen en te bundelen, wordt bijgedragen tot het concurrentievermogen van de partijen ten gevolge 

van de vergrote capaciteit van hun economieën om kennis te genereren en toe te passen voor de 

commercialisering van nieuwe producten en diensten. Voorts zullen de partijen hun potentieel op 

wetenschapsgebied ontwikkelen teneinde te voldoen aan hun mondiale verantwoordelijkheden en 

verbintenissen op gebieden als gezondheidsvraagstukken, milieubescherming en klimaat-

verandering en andere mondiale uitdagingen. 
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ARTIKEL 375 

 

1. Bij de samenwerking wordt rekening gehouden met het huidige formele samenwerkingskader 

dat is ingesteld bij de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch 

gebied tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne, en met het streven van Oekraïne naar 

geleidelijke aanpassing aan het beleid en de wetgeving van de EU op wetenschappelijk en 

technologisch gebied. 

 

2. De samenwerking beoogt vergemakkelijking van de participatie van Oekraïne in de Europese 

Onderzoeksruimte. 

 

3. De samenwerking helpt Oekraïne bij de hervorming en reorganisatie van zijn stelsel voor 

wetenschapsbeheer en zijn onderzoeksinstellingen (met inbegrip van de ontwikkeling van de 

capaciteit voor onderzoek en technologische ontwikkeling), als basis voor de ontwikkeling van een 

concurrerende economie en kennismaatschappij.  

 

 

ARTIKEL 376 

 

De samenwerking geschiedt in het bijzonder door middel van: 

 

a) uitwisseling van informatie over elkaars beleid voor wetenschap en technologie; 

 

b) deelname aan het Kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en technologische 

ontwikkeling; 

 

c) gezamenlijke uitvoering van wetenschappelijke programma’s en onderzoeksactiviteiten; 
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d) gezamenlijke activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling om de wetenschappelijke 

vooruitgang en de overdracht van technologie en knowhow te stimuleren; 

 

e) opleiding door mobiliteitsprogramma’s voor onderzoekers en specialisten; 

 

f) organisatie van gezamenlijke evenementen/maatregelen voor wetenschappelijke en 

technologische ontwikkeling; 

 

g) uitvoeringsmaatregelen gericht op de totstandbrenging van een omgeving die bevorderlijk is 

voor onderzoek, de toepassing van nieuwe technologieën en de passende bescherming van de 

intellectuele eigendom die uit het onderzoek resulteert;  

 

h) intensivering van de samenwerking op regionaal en internationaal niveau, met name in de 

context van de Zwarte Zee en binnen multilaterale organisaties zoals de Organisatie van de 

Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco), de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Groep van Acht (G8), alsook in 

de context van multilaterale overeenkomsten zoals het Raamverdrag inzake klimaat-

verandering van de VN van 1992; 

 

i) uitwisseling van expertise over het beheer van onderzoeks- en wetenschapsinstellingen om de 

mogelijkheden ervan voor het verrichten van en deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek 

te ontwikkelen en te verbeteren. 

 

 

ARTIKEL 377 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 9 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 10 

 

INDUSTRIE- EN ONDERNEMINGSBELEID 

 

 

ARTIKEL 378 

 

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake het industrie- en ondernemings-

beleid en verbeteren zo het ondernemingsklimaat voor alle marktdeelnemers, maar met bijzondere 

nadruk op het midden- en kleinbedrijf. De versterkte samenwerking moet leiden tot een beter 

administratief en regelgevingsnetwerk voor Oekraïense en EU-bedrijven die in Oekraïne en in de 

EU actief zijn en moet gebaseerd zijn op het industriebeleid en het mkb-beleid van de EU, rekening 

houdende met internationaal erkende beginselen en praktijken op dit gebied. 

 

 

ARTIKEL 379 

 

De partijen werken daartoe samen op de volgende terreinen: 

 

a) uitvoering van strategieën voor de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf op basis van 

het Europees handvest voor kleine ondernemingen en toezicht op het uitvoeringsproces door 

jaarlijkse rapportage en dialoog. Microbedrijven en ambachtelijke bedrijven, die voor de 

economieën van de EU en Oekraïne uiterst belangrijk zijn, vormen een van de aandachts-

gebieden van deze samenwerking; 

 

b) totstandbrenging van betere randvoorwaarden voor vergroting van het concurrentievermogen 

door uitwisseling van informatie en goede praktijken. Deze samenwerking omvat het beheer 

van structuurwijzigingen (herstructureringen) en milieu- en energievraagstukken, zoals 

energie-efficiëntie en schonere productie;  
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c) vereenvoudiging en rationalisering van de regelgeving en de praktijk op dat gebied, met 

specifieke aandacht voor de uitwisseling van goede praktijken inzake regelgevingstechniek, 

ook wat de beginselen van de EU betreft; 

 

d) aanmoediging van de ontwikkeling van een innovatiebeleid door middel van uitwisseling van 

informatie en goede praktijken over de commercialisering van onderzoek en ontwikkeling 

(waaronder instrumenten ter ondersteuning van startende technologiebedrijven), ontwikkeling 

van clusters en toegang tot financiering; 

 

e) aanmoediging van contacten tussen bedrijven in de EU en bedrijven in Oekraïne en tussen 

bedrijven en autoriteiten in Oekraïne en in de EU; 

 

f) ondersteuning van activiteiten op het gebied van exportpromotie in Oekraïne; 

 

g) facilitering van de modernisering en herstructurering van bepaalde sectoren van het 

bedrijfsleven in Oekraïne en de EU. 

 

 

ARTIKEL 380 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 10 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. Hierbij zullen 

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de EU en in Oekraïne worden betrokken. 
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HOOFDSTUK 11 

 

MIJNBOUW EN METAALINDUSTRIE 

 

 

ARTIKEL 381 

 

De partijen ontwikkelen en versterken hun samenwerking inzake de mijnbouw en de metaal-

industrie om het wederzijds begrip te bevorderen, het ondernemingsklimaat te verbeteren en 

informatie-uitwisseling en samenwerking inzake vraagstukken op ander dan energiegebied te 

bevorderen, met name wat betreft de winning van metaalertsen en industriële mineralen. Deze 

samenwerking doet geen afbreuk aan de bepalingen inzake steenkool die in artikel 339 van deze 

overeenkomst zijn opgenomen. 

 

 

ARTIKEL 382 

 

De partijen werken daartoe samen op de volgende terreinen: 

 

a) uitwisseling van informatie over de uitgangssituatie van hun mijnbouw en hun metaal-

industrie; 

 

b) uitwisseling van informatie over de vooruitzichten voor de mijnbouw en de metaalindustrie in 

de EU en Oekraïne in termen van de verbruiks-, productie- en marktprognoses; 

 

c) uitwisseling van informatie over de maatregelen die de partijen hebben getroffen om het 

herstructureringsproces in deze sectoren te vergemakkelijken; 

 

d) uitwisseling van informatie en beste praktijken over de duurzame ontwikkeling van de 

mijnbouw en de metaalindustrie in Oekraïne en de EU. 
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HOOFDSTUK 12 

 

FINANCIËLE DIENSTEN 

 

 

ARTIKEL 383 

 

De partijen erkennen dat voor het tot stand brengen van een volwaardig functionerende markt-

economie en voor het stimuleren van hun onderlinge handelsverkeer doeltreffende voorschriften en 

werkwijzen op het gebied van financiële diensten noodzakelijk zijn, en komen daartoe overeen 

samen te werken op het gebied van financiële diensten teneinde: 

 

a) de aanpassing van de regelgeving voor financiële diensten aan de behoeften van een open 

markteconomie te steunen; 

 

b) toe te zien op passende en doeltreffende bescherming van investeerders en andere 

consumenten van financiële diensten; 

 

c) de integriteit en de stabiliteit van hun financiële stelsel te verzekeren; 

 

d) de samenwerking tussen de verschillende actoren van het financiële stelsel, waaronder 

regelgevende en toezichthoudende instanties, te bevorderen; 

 

e) onafhankelijk en doeltreffend toezicht te waarborgen. 
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ARTIKEL 384 

 

1. De partijen moedigen de samenwerking tussen bevoegde regelgevende en toezichthoudende 

autoriteiten aan, inclusief de uitwisseling van informatie en expertise inzake de financiële markten 

en dergelijke maatregelen. 

 

2. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van de administratieve capaciteit 

van dergelijke autoriteiten, onder meer door middel van de uitwisseling van personeel en 

gezamenlijke opleiding.  

 

 

ARTIKEL 385 

 

De partijen bevorderen de geleidelijke aanpassing aan erkende internationale normen inzake 

regelgeving en toezicht op het gebied van financiële diensten. De desbetreffende onderdelen van het 

acquis van de EU inzake financiële diensten worden behandeld in hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in 

diensten en elektronische handel) van titel IV (Handel en daarmee verband houdende 

aangelegenheden) van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 386 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 12 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 13 

 

VENNOOTSCHAPSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE, 

BOEKHOUDING EN BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

 

ARTIKEL 387 

 

1. De partijen erkennen dat voor het tot stand brengen van een volwaardig functionerende 

markteconomie en voor het stimuleren van het handelsverkeer doeltreffende voorschriften en 

werkwijzen op het gebied van vennootschapsrecht en corporate governance noodzakelijk zijn, en 

komen daartoe overeen samen te werken: 

 

a) inzake de bescherming van aandeelhouders, crediteuren en andere belanghebbenden, 

overeenkomstig de EU-voorschriften op dit gebied, zoals vermeld in bijlage XXXIII bij deze 

overeenkomst; 

 

b) inzake de invoering van de desbetreffende internationale normen op nationaal niveau en de 

geleidelijke aanpassing aan de EU-wetgeving inzake boekhouding en boekhoudkundige 

controle, zoals vermeld in bijlage XXXIV bij deze overeenkomst; 

 

c) inzake de verdere ontwikkeling van het beleid voor corporate governance overeenkomstig de 

internationale normen, alsmede de geleidelijke aanpassing aan de EU-voorschriften en 

-aanbevelingen op dit gebied, zoals vermeld in bijlage XXXV bij deze overeenkomst; 

 

2. De partijen streven ernaar informatie en expertise uit te wisselen over zowel de bestaande 

systemen als relevante nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Bovendien streven de partijen naar 

verbetering van de uitwisseling van informatie tussen het nationale register van Oekraïne en de 

handelsregisters van de lidstaten van de EU. 
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ARTIKEL 388 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 13 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 14 

 

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 

 

 

ARTIKEL 389 

 

De partijen intensiveren hun samenwerking inzake de ontwikkeling van de informatiemaatschappij 

om burgers en bedrijven voordelen te brengen door de brede beschikbaarheid van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) en hoogwaardiger diensten tegen betaalbare prijzen. Deze 

samenwerking faciliteert tevens de toegang tot de markten voor elektronische-communicatie-

diensten en stimuleert daarmee concurrentie en investeringen in de sector.  

 

 

ARTIKEL 390 

 

De samenwerking beoogt de tenuitvoerlegging van nationale strategieën voor de informatiemaat-

schappij, de ontwikkeling van een omvattend regelgevingskader voor elektronische communicatie 

en de uitbreiding van de deelname van Oekraïne aan de onderzoeksactiviteiten van de EU op ICT-

gebied. 
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ARTIKEL 391 

 

De samenwerking omvat de volgende onderwerpen: 

 

a) bevordering van breedbandtoegang, verbetering van de netwerkbeveiliging en breder gebruik 

van ICT door burgers, bedrijven en overheidsdiensten, door het ontwikkelen van plaatselijke 

inhoud voor internet en het invoeren van onlinediensten, in het bijzonder e-business, 

e-overheid, e-gezondheidszorg en e-leren; 

 

b) coördinatie van het beleid inzake elektronische communicatie met het oog op optimale 

benutting van het radiospectrum en op de interoperabiliteit van netwerken in Oekraïne en in 

de EU; 

 

c) versterking van de onafhankelijkheid en de administratieve capaciteit van de nationale 

regelgevende instantie op communicatiegebied, zodat deze instantie passende regel-

gevingsmaatregelen kan treffen en de eigen beslissingen en alle toepasselijke regelgeving kan 

handhaven, en eerlijke concurrentie op de markten gewaarborgd is. De nationale regelgevende 

instantie op communicatiegebied dient bij het toezicht op deze markten samen te werken met 

de mededingingsautoriteit; 

 

d) bevordering van gezamenlijke projecten voor onderzoek op het gebied van informatie- en 

communicatietechnologie binnen het Kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek 

en technologische ontwikkeling. 
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ARTIKEL 392 

 

De partijen wisselen informatie, beste praktijken en ervaringen uit, ondernemen gezamenlijk actie 

om een omvattend regelgevingskader op te zetten en zien toe op de efficiënte werking van de 

markten voor elektronische communicatie en de afwezigheid van concurrentievervalsing op die 

markten. 

 

 

ARTIKEL 393 

 

De partijen stimuleren de samenwerking tussen de nationale regelgevende instantie van Oekraïne op 

communicatiegebied en de nationale regelgevende instanties van de EU.  

 

 

ARTIKEL 394 

 

1. De partijen bevorderen de geleidelijke aanpassing aan het wet- en regelgevingskader van de 

EU op het gebied van de informatiemaatschappij en elektronische communicatie. 

 

2. De desbetreffende bepalingen, alsmede het acquis van de EU inzake de informatiemaat-

schappij en elektronische communicatie, worden vermeld in aanhangsel XVII-3 (Regels ten aanzien 

van telecommunicatiediensten) bij hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische 

handel) van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze 

overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 395 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 14 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 15 

 

AUDIOVISUEEL BELEID 

 

 

ARTIKEL 396 

 

1. De partijen werken samen ter bevordering van de audiovisuele bedrijfstak in Europa en ter 

aanmoediging van coproducties voor film en televisie. 

 

2. De samenwerking kan onder meer betrekking hebben op de opleiding van journalisten en 

anderen die werkzaam zijn bij zowel de gedrukte als de elektronische media, alsmede steun voor 

zowel de publieke als de particuliere media ter versterking van hun onafhankelijkheid, hun 

professionele vaardigheden en hun contacten met Europese media overeenkomstig de Europese 

normen, met inbegrip van de normen van de Raad van Europa.  

 

 

ARTIKEL 397 

 

De geleidelijke aanpassing aan de wetgeving en het wet- en regelgevingskader van de EU inzake 

het audiovisueel beleid geschiedt met name zoals uiteengezet in bijlage XXXVI bij deze 

overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 398 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 15 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 16 

 

TOERISME 

 

 

ARTIKEL 399 

 

De partijen werken samen op het gebied van het toerisme, met het oog op de ontwikkeling van een 

beter concurrerende toerismebedrijfstak die economische groei en emancipatie bevordert en 

werkgelegenheid en buitenlandse deviezen genereert.  

 

 

ARTIKEL 400 

 

1. De samenwerking op bilateraal, regionaal en Europees niveau wordt gebaseerd op de 

volgende beginselen: 

 

a) respect voor de integriteit en de belangen van plaatselijke gemeenschappen, met name in 

plattelandsgebieden; 

 

b) het belang van het cultureel erfgoed; 

 

c) een positieve interactie tussen toerisme en milieubehoud. 

 

2. De relevante bepalingen inzake touroperators zijn vervat in hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in 

diensten en elektronische handel) van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegen-

heden) van deze overeenkomst. De relevante bepalingen inzake het personenverkeer zijn vervat in 

artikel 19 van deze overeenkomst.  
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ARTIKEL 401 

 

De samenwerking wordt in het bijzonder gericht op de volgende aspecten: 

 

a) uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen en overdracht van knowhow, 

onder andere inzake innovatieve technologieën;  

 

b) totstandbrenging van een strategisch partnerschap tussen openbare, particuliere en 

gemeenschapsbelangen, teneinde de duurzame ontwikkeling van het toerisme te waarborgen; 

 

c) promotie en ontwikkeling van producten en markten, infrastructuur, menselijk potentieel en 

institutionele structuren op toeristisch gebied; 

 

d) ontwikkeling en tenuitvoerlegging van efficiënt beleid en efficiënte strategieën, met inbegrip 

van de juridische, administratieve en financiële aspecten;  

 

e) opleiding en capaciteitsopbouw op toeristisch gebied met als doel het niveau van 

dienstverlening te verbeteren; 

 

f) ontwikkeling en promotie van in de gemeenschappen wortelend toerisme. 

 

 

ARTIKEL 402 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 16 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 17 

 

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

 

 

ARTIKEL 403 

 

De partijen bevorderen de ontwikkeling van de landbouw en het platteland, met name door hun 

beleid en wetgeving geleidelijk op elkaar af te stemmen.  

 

 

ARTIKEL 404 

 

De samenwerking op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling omvat onder andere: 

 

a) vergroten van wederzijds begrip van beleid met betrekking tot landbouw en plattelands-

ontwikkeling; 

 

b) uitbreiden van de bestuurlijke capaciteit op centraal en lokaal niveau voor het plannen, 

evalueren en uitvoeren van beleid; 

 

c) bevorderen van moderne, duurzame landbouwmethoden waarbij milieu en dierenwelzijn 

worden gerespecteerd, waaronder meer gebruik van biologische productiemethoden en 

biotechnologie, onder andere door goede praktijken op dat gebied toe te passen; 

 

d) delen van kennis en goede praktijken op het gebied van plattelandsontwikkeling ter 

bevordering van het economische welzijn van plattelandsgemeenschappen; 
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e) verbeteren van de concurrentiepositie van de landbouwsector, de efficiëntie en transparantie 

van markten en investeringsmogelijkheden;  

 

f) verspreiden van kennis via opleiding en voorlichting; 

 

g) bevorderen van innovatie door middel van onderzoek en voorlichting aan landbouw-

producenten; 

 

h) bevorderen van harmonisering van vraagstukken die worden aangepakt in het kader van 

internationale organisaties; 

 

i) uitwisselen van beste praktijken inzake steunmechanismen voor landbouwbeleid en het 

platteland; 

 

j) bevorderen van beleid inzake de kwaliteit van landbouwproducten met betrekking tot 

productnormen, productie-eisen en kwaliteitsregelingen. 

 

 

ARTIKEL 405 

 

Zonder afbreuk te doen aan titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van 

deze overeenkomst streven de partijen in het kader van deze samenwerking naar geleidelijke 

aanpassing aan de wet- en regelgeving van de EU, met name de wet- en regelgeving als vermeld in 

bijlage XXXVII bij deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 406 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 17 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 18 

 

VISSERIJBELEID EN MARITIEM BELEID 

 

 

AFDELING 1 

 

VISSERIJBELEID 

 

 

ARTIKEL 407 

 

1. De partijen werken samen op de terreinen van het visserijbeleid die van gemeenschappelijk 

belang zijn en waarop samenwerking voor elk van hen voordeel oplevert, zoals instandhouding en 

beheer van levende aquatische hulpbronnen, inspectie en controle, gegevensverzameling en de 

bestrijding van illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visvangst. 

 

2. Bij deze samenwerking worden de internationale verplichtingen met betrekking tot de 

instandhouding en het beheer van levende aquatische hulpbronnen in acht genomen. 
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ARTIKEL 408 

 

De partijen ondernemen gezamenlijke acties, wisselen informatie uit en helpen elkaar ter 

bevordering van: 

 

a) goed bestuur en goede praktijken met betrekking tot visserijbeheer, met het oog op de 

instandhouding en het beheer van de visbestanden, op duurzame wijze en op basis van de 

ecosysteemaanpak; 

 

b) verantwoorde visvangst en verantwoord visserijbeheer in overeenstemming met de beginselen 

van duurzame ontwikkeling, om de visbestanden en ecosystemen gezond te houden; 

 

c) samenwerking via regionale organisaties voor visserijbeheer. 

 

 

ARTIKEL 409 

 

In het kader van artikel 408 van deze overeenkomst en rekening houdend met het beste 

wetenschappelijke advies versterken de partijen de samenwerking en coördinatie met betrekking tot 

hun activiteiten inzake de instandhouding en het beheer van de levende aquatische hulpbronnen in 

de Zwarte Zee. De partijen bevorderen bredere internationale samenwerking in het Zwarte 

Zeegebied teneinde betrekkingen te ontwikkelen binnen een passende regionale organisatie voor 

visserijbeheer.  
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ARTIKEL 410 

 

De partijen ondersteunen initiatieven zoals de uitwisseling van ervaringen en het verlenen van steun 

om te zorgen voor de uitvoering van een duurzaam visserijbeleid op basis van prioritaire gebieden 

van het acquis op dit gebied, zoals: 

 

a) beheer van levende aquatische hulpbronnen, visserijinspanning en technische maatregelen;  

 

b) inspectie en controle van visserijactiviteiten, met gebruikmaking van de noodzakelijke 

uitrusting voor toezicht, waaronder een satellietvolgsysteem voor vissersvaartuigen, en de 

ontwikkeling van de bijbehorende administratieve en gerechtelijke structuren die passende 

maatregelen kunnen toepassen;  

 

c) geharmoniseerde inzameling van gegevens over de vangst en de aanvoer en biologische en 

economische gegevens; 

 

d) beheer van de visserijcapaciteit, waaronder een goed functionerend vissersvlootregister; 

 

e) efficiëntere markten, met name door organisaties van producenten aan te moedigen, 

informatie aan consumenten te verstrekken, en door handelsnormen en traceerbaarheid; 

 

f) ontwikkeling van een structureel beleid voor de visserijsector, waarbij met name aandacht 

wordt besteed aan de duurzame ontwikkeling van kustgemeenschappen.  
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AFDELING 2 

 

MARITIEM BELEID 

 

 

ARTIKEL 411 

 

Rekening houdend met hun samenwerking op het gebied van visserij, vervoer, milieu en andere 

beleidsterreinen die verband houden met de zee, ontwikkelen de partijen ook samenwerking inzake 

een geïntegreerd maritiem beleid, met name: 

 

a) bevorderen van een geïntegreerde aanpak van maritieme aangelegenheden, goed bestuur en 

uitwisseling van goede praktijken met betrekking tot het gebruik van de mariene ruimte; 

 

b) vaststellen van een kader voor het maken van keuzes tussen concurrerende menselijke 

activiteiten en het beheren van de effecten daarvan op het mariene milieu door maritieme 

ruimtelijke ordening te gebruiken als een instrument voor betere besluitvorming; 

 

c) bevorderen van duurzame ontwikkeling van kustregio's en maritieme industrieën om 

economische groei en werkgelegenheid te genereren, onder andere door goede praktijken uit 

te wisselen;  

 

d) bevorderen van strategische allianties tussen maritieme industrieën, diensten en 

wetenschappelijke instellingen die gespecialiseerd zijn in marien en maritiem onderzoek, 

waaronder de oprichting van sectoroverschrijdende maritieme clusters; 
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e) streven naar verbetering van de maatregelen met betrekking tot maritieme veiligheid en 

beveiliging en naar meer grens- en sectoroverschrijdend maritiem toezicht om het hoofd te 

bieden aan de steeds grotere risico's als gevolg van intensief maritiem verkeer, afvallozingen 

door schepen en ongevallen en illegale activiteiten op zee, waarbij wordt voortgebouwd op de 

ervaring van het coördinatie- en informatiecentrum in Burgas;  

 

f) tot stand brengen van een regelmatige dialoog en bevorderen van verschillende netwerken 

tussen maritieme actoren. 

 

 

ARTIKEL 412 

 

De samenwerking omvat onder andere: 

 

a) uitwisseling van informatie, goede praktijken en ervaringen en overdracht van maritieme 

knowhow, onder andere inzake het gebruik van innovatieve technologieën in de maritieme 

sector;  

 

b) uitwisseling van informatie en goede praktijken inzake financieringsopties voor projecten, 

waaronder publiek-private partnerschappen; 

 

c) bevordering van de samenwerking tussen de partijen in de relevante internationale maritieme 

fora.  
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AFDELING 3 

 

REGELMATIGE DIALOOG OVER VISSERIJ EN MARITIEM BELEID 

 

 

ARTIKEL 413 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder de afdelingen 1 en 2 

van hoofdstuk 18 van titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 19 

 

DE DONAU 

 

 

ARTIKEL 414 

 

Gezien het grensoverschrijdende karakter van het stroomgebied van de Donau en het historische 

belang van deze rivier voor de bevolkingsgroepen die langs de rivier wonen, streven de partijen 

naar: 

 

a) betere uitvoering van de internationale verbintenissen die de lidstaten en Oekraïne zijn 

aangegaan op het gebied van de scheepvaart, visserij, bescherming van het milieu, met name 

van aquatische ecosystemen, waaronder de instandhouding van de levende aquatische 

hulpbronnen, om een goede ecologische toestand te bereiken, alsmede op andere relevante 

gebieden van de menselijke activiteit; 
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b) waar nodig ondersteuning van initiatieven tot ontwikkeling van bilaterale en multilaterale 

verdragen en regelingen ter bevordering van duurzame ontwikkeling, waarbij bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de eerbiediging van de traditionele levenswijzen van de 

bevolkingsgroepen die langs de rivier wonen en de bevordering van de economische activiteit 

door middel van geïntegreerd beheer van het stroomgebied van de Donau. 

 

 

HOOFDSTUK 20 

 

CONSUMENTENBESCHERMING 

 

 

ARTIKEL 415 

 

De partijen streven samen naar een hoog niveau van consumentenbescherming en verenigbaarheid 

van hun systemen voor consumentenbescherming. 

 

 

ARTIKEL 416 

 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken omvat de samenwerking met name: 

 

a) bevordering van de uitwisseling van informatie over systemen voor 

consumentenbescherming; 

 

b) levering van expertise over wetgevende en technische capaciteit voor de handhaving van de 

wetgeving en over systemen voor markttoezicht; 
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c) verbetering van de informatie die aan consumenten wordt verstrekt; 

 

d) opleidingsactiviteiten voor ambtenaren en vertegenwoordigers van consumentenbelangen; 

 

e) bevordering van de oprichting van onafhankelijke consumentenorganisaties en contacten 

tussen vertegenwoordigers van consumenten. 

 

 

ARTIKEL 417 

 

Oekraïne brengt zijn wetgeving geleidelijk in overeenstemming met de Europese wet- en 

regelgeving, zoals beschreven in bijlage XXXVIII bij deze overeenkomst, waarbij handels-

belemmeringen moeten worden voorkomen. 

 

 

ARTIKEL 418 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 20 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 21 

 

WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID EN GELIJKE KANSEN 

 

 

ARTIKEL 419 

 

Rekening houdend met hoofdstuk 13 (Handel en duurzame ontwikkeling) van titel IV (Handel en 

daarmee verband houdende aangelegenheden) versterken de partijen hun dialoog en samenwerking 

ter bevordering van de agenda voor fatsoenlijk werk, het werkgelegenheidsbeleid, gezondheid en 

veiligheid op het werk, de sociale dialoog, sociale bescherming, sociale inclusie, gelijkheid van 

mannen en vrouwen en bestrijding van discriminatie. 

 

 

ARTIKEL 420 

 

Met de samenwerking op de door artikel 419 van deze overeenkomst bestreken gebieden wordt 

gestreefd naar: 

 

a) verbetering van de levenskwaliteit; 

 

b) aanpak van gemeenschappelijke problemen, zoals mondialisering en demografische 

verandering; 

 

c) meer en betere banen in fatsoenlijke arbeidsomstandigheden; 

 

d) sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid bij de hervorming van de arbeidsmarkt; 

 

e) een arbeidsmarktklimaat waarin flexibiliteit en zekerheid worden gecombineerd; 
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f) actieve arbeidsmarktmaatregelen en efficiëntere diensten voor arbeidsbemiddeling om te 

voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt; 

 

g) integratie van kansarmen in de arbeidsmarkt; 

 

h) beperking van de informele economie door zwartwerk om te zetten in regulier werk; 

 

i) betere bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk, onder andere door 

opleiding en voorlichting over vraagstukken in verband met gezondheid en veiligheid, 

bevordering van preventieve maatregelen, preventie met betrekking tot de belangrijkste 

risicofactoren voor ongevallen, het beheer van chemische stoffen en de uitwisseling van 

praktijken en onderzoek op dit vlak; 

 

j) betere sociale bescherming en modernisering van de socialezekerheidsstelsels in termen van 

kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid; 

 

k) armoedebestrijding en meer sociale cohesie; 

 

l) gelijkheid van en gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegen-

heid, onderwijs en opleiding en in de economie, de samenleving en de besluitvorming; 

 

m)  bestrijding van discriminatie op alle gronden; 

 

n) meer capaciteit voor de sociale partners en bevordering van de sociale dialoog. 
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ARTIKEL 421 

 

De partijen moedigen de participatie aan van alle belanghebbenden, met name de sociale partners 

en het maatschappelijk middenveld, in de beleidshervormingen van Oekraïne en in de samen-

werking tussen de partijen in het kader van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 422 

 

De partijen bevorderen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht van 

bedrijven en moedigen verantwoorde zakelijke praktijken aan, zoals bepleit in het Global Compact 

van de Verenigde Naties van 2000, de tripartiete beginselverklaring betreffende multinationale 

ondernemingen en sociaal beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 1977, zoals 

gewijzigd in 2006, en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van 1976, zoals 

gewijzigd in 2000. 

 

 

ARTIKEL 423 

 

De partijen streven naar meer samenwerking op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid 

binnen alle relevante regionale, multilaterale en internationale fora en organisaties. 

 

 

ARTIKEL 424 

 

Oekraïne brengt zijn wetgeving geleidelijk in overeenstemming met de EU-wetgeving, -normen en 

-praktijken op het gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid en gelijke kansen, zoals beschreven 

in bijlage XXXIX bij deze overeenkomst.  

 

 



 

EU/UA/nl 443 

ARTIKEL 425 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 21 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 22 

 

VOLKSGEZONDHEID 

 

 

ARTIKEL 426 

 

De partijen ontwikkelen samenwerking op het gebied van de volksgezondheid om het niveau van de 

bescherming van de volksgezondheid en de gezondheid van de mens te verhogen, als basis-

voorwaarde voor duurzame ontwikkeling en economische groei. 

 

 

ARTIKEL 427 

 

1. De samenwerking omvat met name: 

 

a) versterking van de gezondheidszorgsystemen en de capaciteit daarvan in Oekraïne, met name 

door hervormingen, verdere ontwikkeling van de primaire gezondheidszorg en de opleiding 

van personeel; 
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b) preventie en controle van overdraagbare ziekten, zoals hiv/aids en tuberculose, vergroting van 

de paraatheid met betrekking tot de uitbraak van hoogpathogene ziekten en de uitvoering van 

internationale gezondheidswetgeving; 

 

c) preventie en controle van niet-overdraagbare ziekten door middel van het uitwisselen van 

informatie en goede praktijken, het bevorderen van een gezonde levensstijl, het aanpakken 

van belangrijke bepalende factoren en problemen met betrekking tot gezondheid, zoals 

gezondheid van moeders en kinderen, geestelijke gezondheid, verslaving aan alcohol, drugs 

of tabak, waaronder de uitvoering van het kaderverdrag inzake tabaksontmoediging van 2003; 

 

d) kwaliteit en veiligheid van stoffen van menselijke oorsprong, zoals bloed, weefsel en cellen; 

 

e) informatie over en kennis van gezondheid, onder andere de integratie van gezondheid in alle 

beleidsterreinen. 

 

2. Daartoe wisselen de partijen gegevens en goede praktijken uit en ondernemen zij 

gezamenlijke activiteiten, onder andere door gezondheid in alle beleidsterreinen te integreren en 

Oekraïne geleidelijk te integreren in de Europese netwerken op het gebied van de volksgezondheid. 

 

 

ARTIKEL 428 

 

Oekraïne brengt zijn wetgeving en praktijken geleidelijk in overeenstemming met de Europese wet- 

en regelgeving, met name wat betreft overdraagbare ziekten, bloed, weefsel en cellen en tabak. Een 

overzicht van de belangrijkste Europese wet- en regelgeving op dit vlak is opgenomen in bijlage XL 

bij deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 429 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 22 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 23 

 

ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGD 

 

 

ARTIKEL 430 

 

De partijen bevorderen de samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, 

waarbij zij de inhoud van elkaars curriculum, de organisatie van elkaars onderwijssysteem en hun 

culturele en linguïstische diversiteit volledig eerbiedigen, teneinde het wederzijdse begrip te 

vergroten, de interculturele dialoog te stimuleren en de kennis van elkaars cultuur te versterken. 

 

 

ARTIKEL 431 

 

De partijen intensiveren hun samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs, vooral met het 

oog op: 

 

a) hervorming en modernisering van de systemen voor hoger onderwijs; 

 

b) bevordering van de convergentie op het gebied van het hoger onderwijs volgens het 

Bolognaproces; 
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c) verhoging van de kwaliteit en relevantie van het hoger onderwijs; 

 

d) meer samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs; 

 

e) meer capaciteit voor instellingen voor hoger onderwijs; 

 

f) meer mobiliteit van studenten en docenten; vergemakkelijking van de toegang tot het hoger 

onderwijs. 

 

 

ARTIKEL 432 

 

De partijen streven naar meer uitwisseling van informatie en deskundigheid ter bevordering van 

nauwere samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en opleiding, vooral met het oog op: 

 

a) de ontwikkeling van systemen voor beroepsonderwijs en opleiding en na- en bijscholing 

tijdens de professionele loopbaan, waarbij wordt ingespeeld op de veranderingen op de 

arbeidsmarkt; 

 

b) de oprichting van een nationaal kader ter verbetering van de transparantie en de erkenning van 

kwalificaties en competenties, waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de ervaring 

van de EU.  
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ARTIKEL 433 

 

De partijen onderzoeken of zij hun samenwerking op andere terreinen kunnen ontwikkelen, 

bijvoorbeeld met betrekking tot het middelbaar onderwijs, onderwijs op afstand en een leven lang 

leren. 

 

 

ARTIKEL 434 

 

De partijen streven naar nauwere samenwerking en de uitwisseling van ervaringen op het gebied 

van het jeugdbeleid en informele opleiding door: 

 

a) jongeren beter te integreren in de samenleving door actief burgerschap en zin voor initiatief 

aan te moedigen; 

 

b) jongeren te helpen om kennis, vaardigheden en competenties te verwerven buiten het 

onderwijssysteem, onder andere door middel van vrijwilligerswerk, en dergelijke ervaring te 

erkennen; 

 

c) samenwerking met derde landen aan te moedigen; 

 

d) samenwerking tussen jongerenorganisaties in Oekraïne, de EU en haar lidstaten aan te 

moedigen; 

 

e) een gezonde levensstijl aan te moedigen, met name voor jongeren. 
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ARTIKEL 435 

 

De partijen houden bij hun samenwerking rekening met de aanbevelingen van bijlage XLI bij deze 

overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 436 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 23 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 24 

 

CULTUUR 

 

 

ARTIKEL 437 

 

De partijen bevorderen de culturele samenwerking teneinde het wederzijds begrip te vergroten, en 

bevorderen culturele uitwisselingen en de mobiliteit van kunst en kunstenaars uit de EU en 

Oekraïne. 
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ARTIKEL 438 

 

De partijen moedigen interculturele dialoog aan tussen personen en organisaties die het 

maatschappelijk middenveld en culturele instellingen uit de EU en Oekraïne vertegenwoordigen. 

 

 

ARTIKEL 439 

 

 

De partijen werken nauw samen in relevante internationale fora, bijvoorbeeld de organisatie van de 

Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (Unesco) en de Raad van Europa, onder 

andere om de culturele diversiteit te ontwikkelen en het cultureel en historisch erfgoed te behouden 

en op te waarderen. 

 

 

ARTIKEL 440 

 

De partijen streven naar een regelmatige beleidsdialoog over cultuur ter bevordering van de 

ontwikkeling van de cultuurindustrie in de EU en Oekraïne. Daartoe zorgen de partijen voor 

passende uitvoering van het Unesco-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen van 2005. 
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HOOFDSTUK 25 

 

SPORT EN BEWEGING 

 

 

ARTIKEL 441 

 

1. De partijen werken samen op het gebied van sport en beweging om een gezonde levensstijl 

onder alle leeftijdsgroepen te ontwikkelen, de sociale en educatieve waarde van sport te bevorderen 

en bedreigingen voor de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, racisme en geweld, te bestrijden. 

 

2. De samenwerking omvat onder andere de uitwisseling van informatie en goede praktijken op 

de volgende gebieden: 

 

a) bevordering van sport en beweging via het onderwijs, in samenwerking met 

overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties; 

 

b) beweging en deelname aan sport als bijdrage aan een gezonde levensstijl en algemeen 

welzijn; 

 

c) ontwikkeling van nationale systemen voor competenties en kwalificaties in de sportsector; 

 

d) integratie van kansarme groeperingen door middel van sport; 

 

e) bestrijding van dopinggebruik; 
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f) bestrijding van wedstrijdvervalsing; 

 

g) beveiliging tijdens grote internationale sportevenementen. 

 

 

ARTIKEL 442 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 25 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 26 

 

MAATSCHAPPELIJKE SAMENWERKING 

 

 

ARTIKEL 443 

 

De partijen bevorderen de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, met het oog op: 

 

a) intensivering van de contacten en bevordering van de uitwisseling van ervaringen tussen alle 

sectoren van het maatschappelijk middenveld in de EU-lidstaten en Oekraïne; 

 

b) betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de tenuitvoerlegging van deze 

overeenkomst, inclusief het toezicht daarop, en de ontwikkeling van de bilaterale 

betrekkingen tussen de EU en Oekraïne; 
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c) meer kennis van en inzicht in Oekraïne in de EU-lidstaten, onder meer wat betreft de 

geschiedenis en cultuur van het land;  

 

d) meer kennis van en inzicht in de Europese Unie in Oekraïne, onder meer wat betreft de 

waarden waarop de EU is gegrondvest, de werking en het beleid. 

 

 

ARTIKEL 444 

 

De partijen bevorderen dialoog en samenwerking tussen vertegenwoordigers van het maat-

schappelijk middenveld van beide partijen als integraal onderdeel van de betrekkingen tussen de EU 

en Oekraïne, door: 

 

a) de intensivering van contacten en van de uitwisseling van ervaringen tussen maatschappelijke 

organisaties in de EU-lidstaten en Oekraïne te bevorderen, met name door middel van 

seminars, opleiding, en dergelijke; 

 

b) de institutionele opbouw en consolidatie van het maatschappelijk middenveld te bevorderen, 

onder andere door lobbying, informele netwerken, bezoeken, workshops, enzovoorts;  

 

 

c) vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit Oekraïne vertrouwd te maken 

met het proces van overleg en dialoog tussen de sociale en maatschappelijke partners in de 

EU, met het oog op de integratie van het maatschappelijk middenveld in de beleidsdialoog in 

Oekraïne. 
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ARTIKEL 445 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 26 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

 

HOOFDSTUK 27 

 

GRENSOVERSCHRIJDENDE EN REGIONALE SAMENWERKING 

 

 

ARTIKEL 446 

 

De partijen bevorderen wederzijds begrip en bilaterale samenwerking op het gebied van het 

regionaal beleid, de methoden voor formulering en uitvoering van regionaal beleid, waaronder 

bestuur en partnerschap op meerdere niveaus, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van 

kansarme gebieden en territoriale samenwerking, teneinde communicatiekanalen tot stand te 

brengen en de uitwisseling van informatie te bevorderen tussen nationale, regionale en lokale 

overheden, sociaal-economische actoren en het maatschappelijk middenveld. 
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ARTIKEL 447 

 

De partijen ondersteunen en versterken de betrokkenheid van lokale en regionale overheden bij 

grensoverschrijdende en regionale samenwerking en de daarmee verband houdende beheers-

structuren, bevorderen de samenwerking door een passend wetgevend kader tot stand te brengen, 

ondersteunen en ontwikkelen maatregelen voor capaciteitsopbouw en bevorderen de versterking 

van grensoverschrijdende en regionale economische en zakelijke netwerken.  

 

 

ARTIKEL 448 

 

De partijen versterken en stimuleren de ontwikkeling van de grensoverschrijdende en regionale 

dimensie van onder andere vervoer, energie, communicatienetwerken, cultuur, onderwijs, toerisme, 

gezondheid en andere terreinen die onder deze overeenkomst vallen en die van invloed zijn op de 

grensoverschrijdende en regionale samenwerking. De partijen moedigen met name de ontwikkeling 

van grensoverschrijdende samenwerking aan met betrekking tot de modernisering, uitrusting en 

coördinatie van noodhulpdiensten. 

 

 

ARTIKEL 449 

 

Er vindt een regelmatige dialoog plaats over de vraagstukken die vallen onder hoofdstuk 27 van 

titel V (Economische en sectorale samenwerking) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK 28 

 

DEELNAME AAN EU-AGENTSCHAPPEN EN -PROGRAMMA'S 

 

 

ARTIKEL 450 

 

Oekraïne mag deelnemen aan EU-agentschappen die relevant zijn voor de uitvoering van deze 

overeenkomst en aan alle andere EU-agentschappen, indien dat mogelijk is op grond van de 

oprichtingsverordening en op de daarin vastgelegde voorwaarden. Oekraïne sluit voor elk 

agentschap een aparte overeenkomst met de EU inzake de deelname en de financiële bijdrage. 

 

 

ARTIKEL 451 

 

Oekraïne mag deelnemen aan alle huidige en toekomstige programma’s van de Unie die 

overeenkomstig de bepalingen tot vaststelling van die programma’s voor het land openstaan. 

Deelname van Oekraïne aan de programma's van de Unie vindt plaats volgens de bepalingen van 

het in de bijlage opgenomen protocol III inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en 

Oekraïne inzake de algemene beginselen voor deelname van Oekraïne aan EU-programma's van 

2010. 

 

 

ARTIKEL 452 

 

De EU stelt Oekraïne in kennis van de oprichting van nieuwe EU-agentschappen en -programma's 

en van veranderingen in de voorwaarden voor deelname aan deze agentschappen en programma's 

zoals beschreven in de artikelen 450 en 451 van deze overeenkomst. 
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TITEL VI 

 

FINANCIËLE SAMENWERKING EN FRAUDEBESTRIJDING 

 

 

ARTIKEL 453 

 

Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en 

-instrumenten voor financiering. De financiële bijstand moet bijdragen aan de verwezenlijking van 

de doelstellingen van deze overeenkomst en wordt verstrekt overeenkomstig de onderstaande 

bepalingen. 

 

 

ARTIKEL 454 

 

De belangrijkste beginselen inzake de financiële bijstand worden vastgelegd in de relevante 

reglementen voor de financiële instrumenten van de EU. 

 

 

ARTIKEL 455 

 

De prioritaire gebieden voor de financiële bijstand van de EU worden door de partijen bepaald en 

vastgelegd in indicatieve programma's die overeenstemmen met de overeengekomen beleids-

prioriteiten. De indicatieve bedragen van deze bijstand worden vastgesteld op basis van de 

behoeften van Oekraïne, de sectorale capaciteit en de vorderingen met betrekking tot de 

hervormingen.  
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ARTIKEL 456 

 

Om de beschikbare middelen optimaal te benutten streven de partijen ernaar de bijstand uit te 

voeren in nauwe samenwerking en coördinatie met andere donorlanden, donororganisaties en 

internationale financiële instellingen en overeenkomstig de internationale beginselen inzake 

doeltreffendheid van hulp.  

 

 

ARTIKEL 457 

 

De fundamentele juridische, administratieve en technische grondslag van de financiële bijstand 

wordt vastgelegd in specifieke overeenkomsten tussen de partijen. 

 

 

ARTIKEL 458 

 

De Associatieraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de uitvoering van de 

financiële bijstand en de impact op de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst. 

Daartoe zorgen de relevante organen van de partijen op passende wijze en op wederzijdse en 

permanente basis voor toezicht en evaluatie van informatie. 
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ARTIKEL 459 

 

1. De partijen voeren de financiële steun uit volgens de beginselen van goed financieel beheer en 

werken samen om de financiële belangen van de Europese Unie en van Oekraïne te beschermen, 

zoals beschreven in bijlage XLII bij deze overeenkomst. De partijen nemen doeltreffende 

maatregelen om fraude, corruptie en andere illegale activiteiten te voorkomen en te bestrijden, 

onder andere door middel van wederzijdse administratieve en juridische bijstand op de terreinen 

waarop de overeenkomst van toepassing is. 

 

2. Daartoe brengt Oekraïne zijn wetgeving ook geleidelijk in overeenstemming met de 

bepalingen van bijlage XLIII bij deze overeenkomst. 

 

3. Bijlage XLII bij deze overeenkomst is van toepassing op alle verdere overeenkomsten en 

financieringsinstrumenten die worden gesloten tussen de partijen en op alle EU-financierings-

instrumenten waarmee Oekraïne zich eventueel associeert, zonder afbreuk te doen aan andere 

aanvullende bepalingen inzake audits, verificaties ter plaatse, inspecties, controles en 

fraudebestrijdingsmaatregelen, onder andere die van het Europees Bureau voor fraudebestrijding 

(OLAF) en de Europese Rekenkamer. 
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TITEL VII 

 

INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

 

 

HOOFDSTUK 1 

 

INSTITUTIONEEL KADER 

 

 

ARTIKEL 460 

 

1. Het hoogste niveau van de politieke en beleidsdialoog tussen de partijen is de topbijeenkomst. 

Topbijeenkomsten vinden in beginsel eenmaal per jaar plaats. Tijdens topbijeenkomsten worden de 

algemene richtsnoeren voor de uitvoering van deze overeenkomst vastgesteld en worden bilaterale 

of internationale vraagstukken van wederzijds belang besproken. 

 

2. Op het niveau van de ministers vindt een regelmatige politieke en beleidsdialoog plaats 

binnen de bij artikel 461 van deze overeenkomst opgerichte Associatieraad en in het kader van in 

overleg vast te stellen regelmatige vergaderingen tussen vertegenwoordigers van beide partijen. 

 

 

ARTIKEL 461 

 

1. Er wordt een Associatieraad opgericht. De Associatieraad houdt toezicht op en volgt de 

toepassing en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en toetst regelmatig de werking van de 

overeenkomst in het licht van de doelstellingen. 
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2. De Associatieraad komt regelmatig bijeen op ministerieel niveau, ten minste eenmaal per jaar 

en verder wanneer de omstandigheden zulks vereisen. De Associatieraad komt bijeen in de 

noodzakelijke samenstelling, die in onderling overleg wordt bepaald. 

 

3. Naast het toezicht op de toepassing en tenuitvoerlegging van deze overeenkomst onderzoekt 

de Associatieraad alle belangrijke vraagstukken in het kader van de overeenkomst en alle andere 

bilaterale of internationale vraagstukken van wederzijds belang. 

 

 

ARTIKEL 462 

 

1. De Associatieraad bestaat uit de leden van de Raad van de Europese Unie en leden van de 

Europese Commissie, enerzijds, en leden van de regering van Oekraïne, anderzijds. 

 

2. De Associatieraad stelt zijn eigen reglement van orde vast.  

 

3. Het voorzitterschap van de Associatieraad wordt bij toerbeurt bekleed door een 

vertegenwoordiger van de Unie en een vertegenwoordiger van Oekraïne.  

 

4. Indien nodig en in overleg kunnen andere organen als waarnemer deelnemen aan de 

werkzaamheden van de Associatieraad. 
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ARTIKEL 463 

 

1. Om de doelstellingen van de overeenkomst te bereiken, heeft de Associatieraad de 

bevoegdheid besluiten te nemen binnen de toepassingssfeer van deze overeenkomst voor de in de 

overeenkomst vermelde gevallen. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige 

maatregelen treffen voor de uitvoering ervan, waaronder indien noodzakelijk optreden door in het 

kader van deze overeenkomst ingestelde specifieke organen. De Associatieraad kan tevens 

aanbevelingen doen. De Associatieraad stelt zijn besluiten en aanbevelingen vast in overleg tussen 

de partijen, na voltooiing van hun interne procedures. 

 

2. Overeenkomstig de in deze overeenkomst vastgelegde doelstelling van geleidelijke 

aanpassing van de wetgeving van Oekraïne aan die van de Unie vormt de Associatieraad een forum 

voor de uitwisseling van informatie over de wetgeving van de Europese Unie en Oekraïne, zowel 

wetgeving die wordt voorbereid als wetgeving die van kracht is, en over de maatregelen met 

betrekking tot tenuitvoerlegging, handhaving en naleving. 

 

3. Daartoe kan de Associatieraad de bijlagen bij deze overeenkomst wijzigen, rekening houdend 

met de ontwikkeling van de EU-wetgeving en toepasselijke normen die worden vastgesteld in 

internationale instrumenten die de partijen relevant achten, zonder afbreuk te doen aan specifieke 

bepalingen van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze 

overeenkomst. 
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ARTIKEL 464 

 

1. Er wordt een Associatiecomité opgericht. Het Associatiecomité staat de Associatieraad bij in 

de uitvoering van zijn taken. Dit doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheden van de 

verschillende fora voor de politieke dialoog als beschreven in artikel 5 van deze overeenkomst. 

 

2. Het Associatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van beide partijen, gewoonlijk op het 

niveau van hoge ambtenaren. 

 

3. Het voorzitterschap van het Associatiecomité wordt bij toerbeurt bekleed door een 

vertegenwoordiger van de Unie en een vertegenwoordiger van Oekraïne.  

 

 

ARTIKEL 465 

 

1. De Associatieraad stelt in zijn reglement van orde de taken en de werking van het 

Associatiecomité vast; in ieder geval behoort de voorbereiding van de vergaderingen van de 

Associatieraad tot de taken van het Associatiecomité. Het Associatiecomité komt ten minste 

eenmaal per jaar bijeen. 

 

2. De Associatieraad kan bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité, waaronder de 

bevoegdheid om bindende besluiten te nemen. 

 

3. Het Associatiecomité is bevoegd om besluiten vast te stellen in de in deze overeenkomst 

genoemde gevallen en op de terreinen waarvoor de Associatieraad bevoegdheden heeft 

overgedragen aan het Associatiecomité. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen, die de nodige 

maatregelen treffen voor de uitvoering ervan. Het Associatiecomité stelt besluiten vast in 

onderlinge overeenstemming tussen de partijen. 
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4. Het Associatiecomité komt in een specifieke samenstelling bijeen voor de bespreking van alle 

onderwerpen met betrekking tot titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) 

van deze overeenkomst. Het Associatiecomité komt in deze samenstelling ten minste eenmaal per 

jaar bijeen. 

 

 

ARTIKEL 466 

 

1. Het Associatiecomité wordt bijgestaan door de in het kader van deze overeenkomst 

opgerichte subcomités. 

 

2. De Associatieraad kan besluiten op specifieke terreinen andere comités of organen in te 

stellen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst; de Associatieraad 

bepaalt de samenstelling, taken en werking van die organen. Daarnaast kunnen dergelijke 

bijzondere comités en organen alle aangelegenheden bespreken die zij relevant achten, zonder 

afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van titel IV (Handel en daarmee verband houdende 

aangelegenheden) van deze overeenkomst.  

 

3. Het Associatiecomité kan eveneens subcomités instellen om de vooruitgang te inventariseren 

die is geboekt in de regelmatige dialoog als bedoeld in titel V (Economische en sectorale 

samenwerking) van deze overeenkomst. 

 

4. De subcomités zijn bevoegd om besluiten vast te stellen in de in de overeenkomst genoemde 

gevallen. De subcomités brengen regelmatig verslag over hun activiteiten uit aan het Associatie-

comité, overeenkomstig de vereisten. 
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5. De op grond van titel IV van deze overeenkomst ingestelde subcomités stellen het 

Associatiecomité in zijn specifieke samenstelling voor handel, zoals bedoeld in artikel 465, lid 4, 

van deze overeenkomst, tijdig in kennis van de datum en de agenda van hun vergaderingen. Zij 

brengen tijdens elke periodieke vergadering van het Associatiecomité in deze specifieke 

samenstelling verslag uit over hun activiteiten. 

 

6. Het bestaan van subcomités belet partijen niet een aangelegenheid rechtstreeks aan het bij 

artikel 464 van deze overeenkomst opgerichte Associatiecomité voor te leggen, ook in zijn 

specifieke samenstelling voor handel. 

 

 

ARTIKEL 467 

 

1. Er wordt een Parlementair Associatiecomité ingesteld. Dit dient als forum voor leden van de 

Verchovna Rada van Oekraïne en het Europees Parlement om elkaar te ontmoeten en van gedachten 

te wisselen. Het Comité komt met zelf te bepalen tussenpozen bijeen. 

 

2. Het Parlementair Associatiecomité bestaat uit leden van het Europees Parlement enerzijds en 

leden van de Verchovna Rada van Oekraïne anderzijds. 

 

3. Het Parlementair Associatiecomité stelt zijn eigen reglement van orde vast. 

 

4. Het voorzitterschap van het Parlementair Associatiecomité wordt bij toerbeurt bekleed door 

een vertegenwoordiger van het Europees Parlement en een vertegenwoordiger van de Verchovna 

Rada van Oekraïne, overeenkomstig de in het reglement van orde vast te stellen bepalingen. 
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ARTIKEL 468 

 

1. Het Parlementair Associatiecomité kan bij de Associatieraad inlichtingen inwinnen over de 

tenuitvoerlegging van deze overeenkomst; de Associatieraad verstrekt het Associatiecomité de 

verlangde informatie. 

 

2. Het Parlementair Associatiecomité wordt ingelicht over de besluiten en aanbevelingen van de 

Associatieraad. 

 

3. Het Parlementair Associatiecomité kan aanbevelingen doen aan de Associatieraad. 

 

4. Het Parlementair Associatiecomité kan subcomités instellen. 

 

 

ARTIKEL 469 

 

1. De partijen moedigen regelmatige bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van hun 

maatschappelijk middenveld aan om hen te informeren over of hun input te verzamelen voor de 

uitvoering van deze overeenkomst. 

 

2. Er wordt een platform voor het maatschappelijk middenveld opgericht. Dit platform bestaat 

uit en dient als forum voor leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité enerzijds en 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van Oekraïne anderzijds om elkaar te 

ontmoeten en van gedachten te wisselen. Het platform komt met zelf te bepalen tussenpozen bijeen. 

 



 

EU/UA/nl 466 

3. Het platform voor het maatschappelijk middenveld stelt zijn eigen reglement van orde vast. 

 

4. Het voorzitterschap van het platform voor het maatschappelijk middenveld wordt bij toerbeurt 

bekleed door een vertegenwoordiger van het Europees Economisch en Sociaal Comité en een 

vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld van Oekraïne, overeenkomstig de in het 

reglement van orde vast te stellen bepalingen. 

 

 

ARTIKEL 470 

 

1. Het platform voor het maatschappelijk middenveld wordt ingelicht over de besluiten en 

aanbevelingen van de Associatieraad.  

 

2. Het platform voor het maatschappelijk middenveld kan aanbevelingen doen aan de 

Associatieraad.  

 

3. Het Associatiecomité en het Parlementair Associatiecomité organiseren regelmatige contacten 

met de vertegenwoordigers van het platform voor het maatschappelijk middenveld om hun 

standpunten inzake de verwezenlijking van de doelstellingen van deze overeenkomst te vernemen. 
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HOOFDSTUK 2 

 

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 471 

 

Toegang tot gerechtelijke en administratieve instanties 

 

Binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst zorgt elke partij ervoor dat natuurlijke 

personen en rechtspersonen van de andere partij, zonder discriminatie ten opzichte van haar eigen 

onderdanen, toegang hebben tot de bevoegde gerechtelijke en administratieve instanties, ter 

verdediging van hun individuele rechten en eigendomsrechten. 

 

 

ARTIKEL 472 

 

Maatregelen in verband met wezenlijke veiligheidsbelangen 

 

Niets in deze overeenkomst belet een partij maatregelen te nemen: 

 

a) die zij nodig acht om onthulling te beletten van informatie die tegen haar wezenlijke 

veiligheidsbelangen indruist; 
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b) die verband houden met de productie van of de handel in wapens, munitie of oorlogsmaterieel 

of met onderzoek, ontwikkeling of productie die absoluut vereist is voor defensiedoeleinden, 

mits deze maatregelen geen afbreuk doen aan de concurrentievoorwaarden voor producten die 

niet voor specifiek militaire doeleinden bestemd zijn; 

 

c) die zij van vitaal belang acht voor haar eigen veiligheid, in geval van ernstige binnenlandse 

onlusten die de openbare orde bedreigen, in tijden van oorlog of ernstige internationale 

spanningen die een oorlogsdreiging inhouden, of om verplichtingen na te komen die zij voor 

de bewaring van de vrede en de internationale veiligheid is aangegaan. 

 

 

ARTIKEL 473 

 

Non-discriminatie 

 

1. Op de door de overeenkomst bestreken terreinen en onverminderd eventueel daarin 

neergelegde bijzondere bepalingen mogen: 

 

a) de regelingen die Oekraïne ten opzichte van de Unie of de lidstaten toepast, geen aanleiding 

geven tot onderlinge discriminatie van de lidstaten, hun onderdanen of hun bedrijven; 

 

b) de regelingen die de Unie of de lidstaten ten opzichte van Oekraïne toepassen, geen 

aanleiding geven tot discriminatie tussen onderdanen of bedrijven van Oekraïne. 
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2. Lid 1 van dit artikel doet geen afbreuk aan het recht van de partijen om de desbetreffende 

bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen op belastingplichtigen die niet in een identieke 

situatie verkeren ten aanzien van hun woonplaats. 

 

 

ARTIKEL 474 

 

Geleidelijke aanpassing 

 

Overeenkomstig de in artikel 1 van deze overeenkomst beschreven doelstellingen van deze 

overeenkomst brengt Oekraïne zijn wetgeving geleidelijk in overeenstemming met de in de 

bijlagen I tot en met XLIII bij deze overeenkomst beschreven EU-wetgeving, op basis van de 

verbintenissen die zijn beschreven in de titels IV, V en VI van deze overeenkomst en de bepalingen 

van de genoemde bijlagen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan eventuele specifieke beginselen en 

verplichtingen inzake aanpassing van de regelgeving uit hoofde van titel IV (Handel en daarmee 

verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 475 

 

Toezicht 

 

1. Toezicht houdt in dat de vorderingen met betrekking tot de uitvoering en handhaving van alle 

maatregelen in het kader van de overeenkomst voortdurend worden geëvalueerd.  
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2. Het toezicht omvat onder andere toetsing van de mate waarin de wetgeving van Oekraïne is 

aangepast aan die van de Europese Unie, zoals bepaald in deze overeenkomst, ook met betrekking 

tot de uitvoering en handhaving. Deze toetsing kan individueel of, in overleg, door de partijen 

gezamenlijk worden uitgevoerd. Om de toetsing te vergemakkelijken brengt Oekraïne aan de EU 

verslag uit over de aanpassing, waar nodig vóór het einde van de overgangsperioden die in de 

overeenkomst zijn vastgesteld. Bij de verslaglegging en toetsing, onder andere wat betreft de wijze 

van uitvoering en de frequentie van de toetsingen, wordt rekening gehouden met de bepalingen ter 

zake van deze overeenkomst en met besluiten van institutionele organen die op grond van deze 

overeenkomst worden opgericht. 

 

3. Het toezicht kan missies ter plaatse omvatten, waaraan de instellingen, organen en 

agentschappen van de EU deelnemen, evenals indien nodig niet-gouvernementele organisaties, 

toezichthoudende autoriteiten, onafhankelijke deskundigen en anderen.  

 

4. De resultaten van de toezichtactiviteiten, waaronder de toetsingen van de aanpassing als 

bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden besproken in alle relevante krachtens deze overeenkomst 

opgerichte organen. Deze organen kunnen met eenparigheid van stemmen gezamenlijke 

aanbevelingen goedkeuren die worden voorgelegd aan de Associatieraad. 

 

5. Als de partijen menen dat de maatregelen die noodzakelijk zijn op grond van titel IV (Handel 

en daarmee verband houdende aangelegenheden) zijn uitgevoerd en worden nageleefd, kan de 

Associatieraad volgens de hem bij artikel 463 van deze overeenkomst verleende bevoegdheden 

besluiten tot verdere marktopenstelling zoals gedefinieerd in titel IV (Handel en daarmee verband 

houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst.  

 



 

EU/UA/nl 471 

6. Een gezamenlijke aanbeveling als bedoeld in lid 4 van dit artikel die is voorgelegd aan de 

Associatieraad, of het feit dat er geen overeenstemming is bereikt over een dergelijke aanbeveling, 

valt niet onder de geschillenbeslechtingsprocedures zoals vastgesteld in titel IV (Handel en daarmee 

verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst. Een besluit van het relevante 

institutionele orgaan of het feit dat een dergelijk besluit niet is genomen, valt niet onder de 

geschillenbeslechtingsprocedures zoals vastgesteld in titel IV (Handel en daarmee verband 

houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 476 

 

Voldoen aan verplichtingen 

 

1. De partijen treffen alle algemene en bijzondere maatregelen die nodig zijn om aan hun 

verplichtingen krachtens deze overeenkomst te voldoen. Zij zorgen ervoor dat de in de 

overeenkomst vastgelegde doelstellingen worden bereikt. 

 

2. De partijen komen overeen op verzoek van elk van de partijen onmiddellijk overleg te plegen 

via passende kanalen om kwesties met betrekking tot de interpretatie, de tenuitvoerlegging of de 

toepassing te goeder trouw van deze overeenkomst en andere relevante aspecten van de 

betrekkingen tussen de partijen te bespreken. 

 

3. Elke partij legt geschillen over de interpretatie, de tenuitvoerlegging of de toepassing te 

goeder trouw van deze overeenkomst voor aan de Associatieraad, overeenkomstig artikel 477 van 

deze overeenkomst. De Associatieraad kan een bindend besluit vaststellen om het geschil te 

beslechten. 
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ARTIKEL 477 

 

Beslechting van geschillen 

 

1. Wanneer tussen de partijen een meningsverschil ontstaat over de interpretatie, de 

tenuitvoerlegging of de toepassing te goeder trouwe van de overeenkomst, dient de ene partij bij de 

andere partij en bij de Associatieraad een formeel verzoek tot geschillenbeslechting in. Op 

geschillen over de interpretatie, de tenuitvoerlegging of de toepassing te goeder trouw van titel IV 

(Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst is bij wijze van 

uitzondering alleen hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV (Handel en daarmee 

verband houdende aangelegenheden) van deze overeenkomst van toepassing. 

 

2. De partijen streven ernaar geschillen op te lossen via overleg te goeder trouw binnen de 

Associatieraad en de andere in de artikelen 461, 465 en 466 van deze overeenkomst bedoelde 

organen, teneinde zo snel mogelijk tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. 

 

3. De partijen verstrekken de Associatieraad en de andere organen alle relevante informatie die 

nodig is voor een grondig onderzoek van de situatie. 

 

4. Zolang een geschil niet beslecht is, wordt het tijdens elke bijeenkomst van de Associatieraad 

besproken. Een geschil wordt geacht beslecht te zijn wanneer de Associatieraad een bindend besluit 

heeft genomen zoals bedoeld in artikel 476, lid 3, van deze overeenkomst of wanneer hij heeft 

verklaard dat het geschil niet langer bestaat. In overleg tussen de partijen of op verzoek van een van 

de partijen kan een geschil ook worden besproken tijdens een vergadering van het Associatiecomité 

of een ander relevant orgaan als bedoeld in de artikelen 461, 465 en 466 van deze overeenkomst. 

Overleg kan ook schriftelijk plaatsvinden. 
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5. Alle tijdens het overleg verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

 

ARTIKEL 478 

 

Passende maatregelen bij niet-nakoming van verplichtingen 

 

1. Een partij kan passende maatregelen treffen als een kwestie niet is opgelost binnen drie 

maanden na indiening van een formeel verzoek tot geschillenbeslechting overeenkomstig 

artikel 477 van deze overeenkomst en als de klagende partij van mening is dat de andere partij een 

verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. De overlegperiode van drie maanden is 

niet verplicht in uitzonderlijke gevallen als beschreven in lid 3 van dit artikel. 

 

2. Bij voorrang moeten passende maatregelen worden gekozen die de werking van de 

overeenkomst het minst verstoren. Behalve de in lid 3 van dit artikel beschreven gevallen mogen 

dergelijke maatregelen niet de opschorting behelzen van rechten of plichten in het kader van deze 

overeenkomst die worden genoemd in titel IV (Handel en daarmee verband houdende 

aangelegenheden) van deze overeenkomst. Dergelijke maatregelen moeten onverwijld aan de 

Associatieraad worden gemeld en vallen onder de overlegprocedure van artikel 476, lid 2 en de 

geschillenbeslechtingsprocedure van artikel 476, lid 3 en artikel 477 van deze overeenkomst. 

 

3. De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde uitzonderingen betreffen: 

 

a) een verwerping van de overeenkomst die in strijd is met de algemene regels van het 

internationaal recht, of 

 

b) schending door de andere partij van de essentiële elementen van de overeenkomst als bedoeld 

in artikel 2 van deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 479 

 

Verband met andere overeenkomsten 

 

1. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en 

hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, die op 14 juni 1994 werd ondertekend in 

Luxemburg en op 1 maart 1998 in werking trad, alsmede de daarbij behorende protocollen, worden 

ingetrokken. 

 

2. Deze associatieovereenkomst komt in de plaats van bovengenoemde overeenkomst. 

Verwijzingen naar bovengenoemde overeenkomst in alle andere overeenkomsten tussen de partijen 

worden gelezen als verwijzingen naar deze overeenkomst. 

 

3. Zolang onder deze overeenkomst geen gelijkwaardige rechten zijn verworven voor personen 

en ondernemers, doet de overeenkomst geen afbreuk aan de rechten die hun worden verleend bij 

bestaande overeenkomsten tussen een of meer lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. 

 

4. Bestaande overeenkomsten die betrekking hebben op specifieke samenwerkingsgebieden die 

binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen, worden geacht onderdeel te zijn van 

de algemene bilaterale betrekkingen zoals die worden geregeld bij deze overeenkomst, en worden 

geacht deel uit te maken van een gemeenschappelijk institutioneel kader. 

 

5. De partijen kunnen deze overeenkomst aanvullen door sluiting van specifieke overeen-

komsten op alle samenwerkingsgebieden die binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst 

vallen. Dergelijke specifieke overeenkomsten vormen een integrerend onderdeel van de algemene 

bilaterale betrekkingen zoals die worden geregeld bij deze overeenkomst en maken deel uit van een 

gemeenschappelijk institutioneel kader. 
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6. Onverminderd de desbetreffende bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie doet deze overeenkomst of in het 

kader daarvan ondernomen actie op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om 

bilaterale samenwerkingsactiviteiten met Oekraïne te ondernemen of desgewenst nieuwe 

samenwerkingsovereenkomsten met Oekraïne te sluiten. 

 

 

ARTIKEL 480 

 

Bijlagen en protocollen 

 

De bijlagen en protocollen vormen een integrerend onderdeel van deze overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 481 

 

Looptijd 

 

1. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Binnen vijf jaar na de inwerking-

treding en op enig ander moment dat de partijen onderling overeenkomen, wordt de verwezenlijking 

van de doelstellingen in het kader van deze overeenkomst grondig geëvalueerd. 

 

2. Elk van beide partijen kan deze overeenkomst opzeggen door de andere partij van deze 

opzegging in kennis te stellen. De overeenkomst verstrijkt zes maanden na de datum van ontvangst 

van die kennisgeving. 
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ARTIKEL 482 

 

Definitie van de partijen 

 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "partijen" verstaan de Unie, of haar 

lidstaten, of de Unie en haar lidstaten, in overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden 

krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, enerzijds, en Oekraïne, 

anderzijds. Waar van toepassing wordt Euratom bedoeld, overeenkomstig de bevoegdheden 

krachtens het Euratomverdrag. 

 

 

ARTIKEL 483  

 

Territoriale toepassing 

 

Deze overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk grondgebied waarop het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU) en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 

toepassing zijn, onder de in die verdragen neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op het 

grondgebied van Oekraïne. 

 

 

ARTIKEL 484 

 

Depositaris van de overeenkomst 

 

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie is de depositaris van deze overeenkomst. 
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ARTIKEL 485 

 

Authentieke teksten 

 

Deze overeenkomst wordt opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de 

Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de 

Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de 

Tsjechische, de Zweedse en de Oekraïnse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.  

 

 

ARTIKEL 486 

 

Inwerkingtreding 

 

1. Deze overeenkomst wordt door de partijen volgens hun eigen procedures geratificeerd of 

goedgekeurd. De akten van bekrachtiging of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-

generaal van de Raad van de Europese Unie. 

 

2. Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de 

datum waarop de laatste akte van ratificatie of van goedkeuring is neergelegd. 

 

3. Onverminderd lid 2 passen de Unie en Oekraïne deze Overeenkomst op voorlopige basis ten 

dele toe, zoals door de Unie gespecificeerd, overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel en 

overeenkomstig hun interne procedures en wetgeving. 
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4. De voorlopige toepassing is van kracht vanaf de eerste dag van de tweede maand volgende op 

de datum waarop de depositaris het volgende heeft ontvangen: 

 

- de kennisgeving van de Unie dat de voor de voorlopige toepassing vereiste procedures zijn 

voltooid, waarin wordt vermeld welke delen van de overeenkomst op voorlopige basis worden 

toegepast; en 

 

- de indiening door Oekraïne van zijn ratificatie-instrument, overeenkomstig de procedures en 

wetgeving van Oekraïne. 

 

5. Voor de bepalingen van deze Overeenkomst, en voor de bijlagen en protocollen daarbij, 

worden verwijzingen naar "de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst" gelezen als 

"de datum met ingang waarvan de Overeenkomst voorlopig wordt toegepast", overeenkomstig lid 3 

van dit artikel. 

 

6. Gedurende periode waarin de Overeenkomst voorlopig wordt toegepast, blijven de bepalingen 

van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun 

lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, die op 14 juni 1994 in Luxemburg werd ondertekend 

en die op 1 maart 1998 in werking is getreden, van toepassing, voor zover zij niet vallen onder de 

voorlopige toepassing van deze associatieovereenkomst. 

 

7. Elke partij kan door middel van een schriftelijke kennisgeving de depositaris in kennis stellen 

van het voornemen om de voorlopige toepassing van de overeenkomst te beëindigen. De 

beëindiging van de voorlopige toepassing wordt zes maanden na de datum van ontvangst van die 

kennisgeving door de depositaris van kracht. 
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LIJST VAN BIJLAGEN 

 

BIJLAGEN BIJ TITEL IV 

Bijlage I-A bij hoofdstuk 1 Afschaffing van douanerechten 

Aanhangsel A Indicatieve geaggregeerde TC's voor invoer in de EU 

Aanhangsel B Indicatieve geaggregeerde TC's voor invoer in 

Oekraïne 

Bijlage I-B bij hoofdstuk 1 Aanvullende voorwaarden voor de handel in oude 

kleren 

Bijlage I-C bij hoofdstuk 1  Schema voor de afschaffing van uitvoerrechten 

Bijlage I-D bij hoofdstuk 1 Vrijwaringsmaatregelen voor uitvoerrechten 

Bijlage II bij hoofdstuk 2  Vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van 

personenauto's 

Bijlage III bij hoofdstuk 3 Lijst van aan te passen wetgeving, met tijdschema 

voor de tenuitvoerlegging 

Bijlage IV-A bij hoofdstuk 4 

Bijlage IV-A bij hoofdstuk 4 

Toepassingsgebied 

SPS-maatregelen 

Bijlage IV-B bij hoofdstuk 4 Dierenwelzijnsnormen 

Bijlage IV-C bij hoofdstuk 4 Andere maatregelen 

Bijlage IV-D bij hoofdstuk 4 Maatregelen die moeten worden opgenomen na de 

onderlinge aanpassing van de wetgevingen 

Bijlage V bij hoofdstuk 4 Omvangrijke strategie voor de tenuitvoerlegging van 

dit hoofdstuk  

 

Bijlage VI bij hoofdstuk 4 Lijst van dierziekten en aquacultuurziekten waarvan 

aangifte moet worden gedaan en gereglementeerde 

plagen ten aanzien waarvan regionalisatie wordt 

toegepast 

  

Bijlage VI-B bij hoofdstuk 4 Erkenning van de status inzake plagen, plagenvrije 

gebieden en beschermde gebieden 
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BIJLAGEN BIJ TITEL IV 

Bijlage VII bij hoofdstuk 4 Regionalisatie / zonering, plagenvrije gebieden en 

beschermde gebieden 

Bijlage VIII bij hoofdstuk 4 Voorlopige goedkeuring van inrichtingen 

Bijlage IX bij hoofdstuk 4 Bepaling van gelijkwaardigheid 

Bijlage X bij hoofdstuk 4 Richtsnoeren voor de uitvoering van verificaties 

Bijlage XI bij hoofdstuk 4 Controles bij invoer en inspectievergoedingen 

Bijlage XII bij hoofdstuk 4 Certificering 

Bijlage XIII bij hoofdstuk 4 Overige aangelegenheden 

Bijlage XIV bij hoofdstuk 4 Compartimentering 

Bijlage XV bij hoofdstuk 5 Aanpassing van de douanewetgeving 

Bijlage XVI bij hoofdstuk 6 Lijst van voorbehouden inzake vestiging; lijst van 

verbintenissen inzake grensoverschrijdende 

dienstverlening; Lijst van voorbehouden inzake 

dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van 

een vrij beroep 

Bijlage XVI-A bij hoofdstuk 6 Voorbehouden van de EU inzake vestiging 

Bijlage XVI-B bij hoofdstuk 6 Verbintenissen van de EU inzake 

grensoverschrijdende diensten 

Bijlage XVI-C bij hoofdstuk 6 Voorbehouden van de EU inzake dienstverleners op 

contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep 

Bijlage XVI-D bij hoofdstuk 6 Voorbehouden van Oekraïne inzake vestiging 

Bijlage XVI-E bij hoofdstuk 6 Verbintenissen van Oekraïne inzake 

grensoverschrijdende diensten 

Bijlage XVI-F bij hoofdstuk 6 Voorbehouden van Oekraïne inzake dienstverleners op 

contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep 
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BIJLAGEN BIJ TITEL IV 

Bijlage XVII Aanpassing van de regelgeving 

Aanhangsel XVII-1 Horizontale aanpassingen en procedureregels 

Aanhangsel XVII-2 Regels ten aanzien van financiële diensten 

Aanhangsel XVII-3 Regels ten aanzien van telecommunicatiediensten 

Aanhangsel XVII-4 Regels ten aanzien van post- en koeriersdiensten 

Aanhangsel XVII-5 Regels ten aanzien van internationaal zeevervoer 

Aanhangsel XVII-6 Bepalingen in verband met monitoring 

Bijlage XVIII bij hoofdstuk 6 Informatiepunten 

Bijlage XIX bij hoofdstuk 6 Indicatieve EU-lijst van relevante producten- en 

dienstenmarkten die moeten worden geanalyseerd 

overeenkomstig artikel 116 

Bijlage XX bij hoofdstuk 6 Indicatieve lijst van Oekraïne van relevante markten 

die moeten worden geanalyseerd overeenkomstig 

artikel 116 

Bijlage XXI bij hoofdstuk 8 Overheidsopdrachten 

Bijlage XXI-A bij hoofdstuk 8 Indicatief tijdschema voor institutionele hervorming, 

aanpassing van de wetgeving en markttoegang 

Bijlage XXI-B bij hoofdstuk 8 Basiselementen van Richtlijn 2004/18/EG (fase 2) 

Bijlage XXI-C bij hoofdstuk 8 Basiselementen van Richtlijn 89/665/EEG als 

gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG (fase 2) 

Bijlage XXI-D bij hoofdstuk 8 Basiselementen van Richtlijn 2004/17/EG (fase 3) 

Bijlage XXI-E bij hoofdstuk 8 Basiselementen van Richtlijn 92/13/EEG als gewijzigd 

bij Richtlijn 2007/66/EG (fase 3) 
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BIJLAGEN BIJ TITEL IV 

Bijlage XXI-F bij hoofdstuk 8 Andere niet-verplichte elementen van Richtlijn 

2004/18/EG (fase 4) 

Bijlage XXI-G bij hoofdstuk 8 Andere verplichte elementen van Richtlijn 

2004/18/EG (fase 4) 

Bijlage XXI-H bij hoofdstuk 8 Andere elementen van Richtlijn 89/665/EEG als 

gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG (fase 4) 

Bijlage XXI-I bij hoofdstuk 8 Andere niet-verplichte elementen van Richtlijn 

2004/17/EG (fase 5) 

Bijlage XXI-J bij hoofdstuk 8 Andere elementen van Richtlijn 92/13/EEG als 

gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG (fase 5) 

Bijlage XXI-K bij hoofdstuk 8 Bepalingen van Richtlijn 2004/18/EG buiten het 

toepassingsgebied van het proces van aanpassing van 

de wetgeving 

Bijlage XXI-L bij hoofdstuk 8 Bepalingen van Richtlijn 2004/17/EG buiten het 

toepassingsgebied van het proces van aanpassing van 

de wetgeving 

Bijlage XXI-M bij hoofdstuk 8 Bepalingen van Richtlijn 89/665/EEG als gewijzigd 

bij Richtlijn 2007/66/EG buiten het toepassingsgebied 

van het proces van aanpassing van de wetgeving 

Bijlage XXI-N bij hoofdstuk 8 Bepalingen van Richtlijn 92/13/EEG als gewijzigd bij 

Richtlijn 2007/66/EG buiten het toepassingsgebied 

van het proces van aanpassing van de wetgeving 

Bijlage XXI-O bij hoofdstuk 8 Indicatieve lijst van samenwerkingsgebieden  

Bijlage XXI-P bij hoofdstuk 8 Drempels 

Bijlage XXII-A bij hoofdstuk 9 Geografische aanduidingen – wetgeving van de 

partijen en elementen voor registratie en controle 

Bijlage XXII-B bij hoofdstuk 9 Geografische aanduidingen – criteria voor de 

bezwaarprocedure 

Bijlage XXII-C bij hoofdstuk 9 Geografische aanduidingen voor landbouwproducten 

en levensmiddelen als bedoeld in artikel 202, lid 3, 

van deze overeenkomst 
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BIJLAGEN BIJ TITEL IV 

Bijlage XXII-D bij hoofdstuk 9 Geografische aanduidingen van wijnen, 

gearomatiseerde wijnen en gedistilleerde dranken als 

bedoeld in artikel 202, lid 4 

Bijlage XXIII bij hoofdstuk 10 Verklarende woordenlijst 

Bijlage XXIV bij hoofdstuk 14 Reglement van orde voor geschillenbeslechting 

Bijlage XXV bij hoofdstuk 15 Gedragscode voor leden van arbitragepanels en 

bemiddelaars 
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BIJLAGEN BIJ TITEL V 

Bijlage XXVI bij hoofdstuk 1 Samenwerking inzake energie, met inbegrip van 

kernenergie  

Bijlage XXVII bij hoofdstuk 1 Samenwerking inzake energie, met inbegrip van 

kernenergie  

Bijlage XXVIII bij hoofdstuk 4 Belastingen 

Bijlage XXIX bij hoofdstuk 5 Statistieken 

Bijlage XXX bij hoofdstuk 6 Milieu 

Bijlage XXXI bij hoofdstuk 6 Milieu 

Bijlage XXXII bij hoofdstuk 7 Vervoer 

Bijlage XXXIII bij hoofdstuk 7 Vervoer 

Bijlage XXXIV bij hoofdstuk 13 Vennootschapsrecht, corporate governance, 

boekhouding en boekhoudkundige controle 

Bijlage XXXV bij hoofdstuk 13 Vennootschapsrecht, corporate governance, 

boekhouding en boekhoudkundige controle 

Bijlage XXXVI bij hoofdstuk 13 Vennootschapsrecht, corporate governance, 

boekhouding en boekhoudkundige controle 

Bijlage XXXVII bij hoofdstuk 15 Audiovisueel beleid 

Bijlage XXXVIII bij hoofdstuk 17 Landbouw en plattelandsontwikkeling 

Bijlage XXXIX bij hoofdstuk 20 Consumentenbescherming 

Bijlage XL bij hoofdstuk 21 Werkgelegenheid, sociaal beleid en gelijke kansen 

Bijlage XLI bij hoofdstuk 22 Volksgezondheid 

Bijlage XLII bij hoofdstuk 23  Onderwijs, beroepsopleiding en jeugd 

BIJLAGEN BIJ TITEL VI 

Bijlage XLIII bij titel VI Financiële samenwerking en fraudebestrijding  

Bijlage XLIV bij titel VI Financiële samenwerking en fraudebestrijding  
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PROTOCOLLEN 

Protocol I Protocol betreffende de definitie van het begrip 

"producten van oorsprong"en regelingen voor 

administratieve samenwerking 

 

Protocol II Protocol inzake wederzijdse administratieve bijstand 

in douanezaken 

 

Protocol III Protocol inzake een kaderovereenkomst tussen de 

Europese Unie en Oekraïne inzake de algemene 

beginselen voor deelname van Oekraïne aan EU-

programma’s 

 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

 

 

__________________ 
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SLOTAKTE VAN DE TOPBIJEENKOMST  

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS,  

EN OEKRAÏNE, ANDERZIJDS,  

BETREFFENDE DE ASSOCIATIEOVEREENKOMST 
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Op 21 maart 2014 heeft in Brussel een topbijeenkomst plaatsgevonden tussen de Europese Unie en 

haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds. 

 

De vertegenwoordigers van: 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

IERLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK KROATIË, 
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DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 

 

DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

HONGARIJE, 

 

DE REPUBLIEK MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK, 

 

ROEMENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 
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DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 

 

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

DE EUROPESE UNIE, 

 

 enerzijds, en 

 

OEKRAÏNE, 

 

 anderzijds, 

 

deelnemende aan de topbijeenkomst (hierna "de Ondertekenende Partijen" genoemd), 

 

hebben de tekst van de volgende politieke bepalingen van de aangehechte Associatieovereenkomst 

tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, 

enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (hierna "de Overeenkomst" genoemd), ondertekend: 

 

1. Preambule 

2. Artikel 1 

3. Titels I, II en VII 
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De Ondertekenende Partijen bevestigen dat zij voornemens zijn over te gaan tot de ondertekening 

en sluiting van de Titels III, IV, V en VI van de Overeenkomst, die samen met de rest van de 

Overeenkomst één instrument vormen. Met het oog daarop zullen de Ondertekenende Partijen via 

de diplomatieke kanalen met elkaar overleg plegen teneinde een geschikte datum voor een 

bijeenkomst van de Ondertekenende Partijen vast te leggen of enige andere actie te bepalen die 

daartoe aangewezen is. 

 

De Ondertekenende Partijen komen overeen dat artikel 486, lid 4, betreffende de voorlopige 

toepassing van de Overeenkomst, van toepassing is op de overeenkomstige delen van de 

Overeenkomst ingevolge de onderhavige slotakte. 

 

Gedaan te Brussel, op 21 maart 2014. 
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SLOTAKTE 

TUSSEN DE EUROPESE UNIE  

EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE  

EN HUN LIDSTATEN, ENERZIJDS,  

EN OEKRAÏNE, ANDERZIJDS,  

WAT DE ASSOCIATIEOVEREENKOMST BETREFT 
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De vertegenwoordigers van; 

 

HET KONINKRIJK BELGIË, 

 

DE REPUBLIEK BULGARIJE, 

 

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK DENEMARKEN, 

 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, 

 

DE REPUBLIEK ESTLAND, 

 

IERLAND, 

 

DE HELLEENSE REPUBLIEK, 

 

HET KONINKRIJK SPANJE, 

 

DE FRANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK KROATIË, 

 

DE ITALIAANSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK CYPRUS, 
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DE REPUBLIEK LETLAND, 

 

DE REPUBLIEK LITOUWEN, 

 

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, 

 

HONGARIJE, 

 

DE REPUBLIEK MALTA, 

 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, 

 

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, 

 

DE REPUBLIEK POLEN, 

 

DE PORTUGESE REPUBLIEK,  

 

ROEMENIË, 

 

DE REPUBLIEK SLOVENIË, 

 

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, 

 

DE REPUBLIEK FINLAND, 

 

HET KONINKRIJK ZWEDEN, 
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HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND, 

 

DE EUROPESE UNIE, 

 

DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE, 

 

 enerzijds, en 

 

OEKRAÏNE, 

 

 anderzijds, 

 

(hierna gezamenlijk "de ondertekenende partijen" genoemd), 

 

bijeengekomen te Brussel op zevenentwintig 27 juni tweeduizend veertien, 

 

voor de ondertekening van die delen van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de 

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds 

(hierna "de Overeenkomst" genoemd) die niet op 21 maart 2014 werden ondertekend, 

 

herinneren eraan dat zij tijdens de topbijeenkomst te Brussel op 21 maart 2014 de tekst van de 

volgende politieke bepalingen van de overeenkomst hebben ondertekend: 

 

1. Preambule 

2. Artikel 1 

3. Titels I, II en VII 
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De ondertekenende partijen zijn overgegaan tot de ondertekening van de volgende bepalingen van 

de overeenkomst: 

 

- de titels III, IV, V en VI en de desbetreffende bijlagen en protocollen, 

 

en bevestigen dat de overeenkomst één enkel instrument vormt. 

 

De ondertekenende partijen komen overeen dat artikel 486, lid 4 van de overeenkomst betreffende 

de voorlopige toepassing, ingevolge deze slotakte van toepassing is op de overeenkomstige delen 

van de overeenkomst. 

 

De ondertekenende partijen komen overeen dat de overeenkomst van toepassing is op het volledige 

grondgebied van Oekraïne zoals erkend in het internationaal recht en dat zij overleg zullen plegen 

teneinde te bepalen wat de gevolgen van de overeenkomst zijn ten aanzien van de het illegaal 

ingelijfde grondgebied van de Autonome Republiek de Krim en van de stad Sebastopol waarover de 

regering van Oekraïne momenteel niet feitelijk het gezag uitoefent. 

 

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig juni tweeduizend veertien. 
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BIJLAGEN BIJ  

TITEL IV: HANDEL EN MET HANDEL VERBAND HOUDENDE AANGELEGENHEDEN 

BIJLAGE I-A 

Bijlage I-A bij Hoofdstuk 1 

AFSCHAFFING VAN DOUANERECHTEN 

Tarieflijsten van Oekraïne 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

I AFDELING I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK   

01 HOOFDSTUK 1 - LEVENDE DIEREN   

0101 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels:   

0101 10  - fokdieren van zuiver ras:   

0101 10 10 00 -- paarden 0 0 

0101 10 90 00 -- andere 0 0 

0101 90  - andere:   

  -- paarden:   

0101 90 11 00 --- slachtpaarden 5 5 

0101 90 19 00 --- andere 5 5 

0101 90 30 00 -- ezels 5 5 

0101 90 90 00 -- muildieren en muilezels 5 5 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0102 Levende runderen:   

0102 10 - fokdieren van zuiver ras:   

0102 10 10 00 -- vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben) 0 0 

0102 10 30 00 -- koeien 0 0 

0102 10 90 00 -- andere 0 0 

0102 90 - andere:   

  -- huisdieren:   

0102 90 05 00 --- met een gewicht van niet meer dan 80 kg 5 3 

  --- met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 160 kg:   

0102 90 21 00 ---- slachtdieren 5 3 

0102 90 29 00 ---- andere 5 3 

  --- met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer dan 300 kg:   

0102 90 41 00 ---- slachtdieren 5 3 

0102 90 49 00 ---- andere 15 7 

  --- met een gewicht van meer dan 300 kg:   

  ---- vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben):   

0102 90 51 00 ----- slachtvaarzen 5 3 

0102 90 59 00 ----- andere 5 3 

  ---- koeien:   
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0102 90 61 00 ----- slachtkoeien 5 3 

0102 90 69 00 ----- andere 5 3 

  ---- andere:   

0102 90 71 00 ----- slachtdieren 5 3 

0102 90 79 00 ----- andere 5 3 

0102 90 90 00 -- andere 5 3 

0103 Levende varkens:   

0103 10 00 00 - fokdieren van zuiver ras 0 0 

  - andere:   

0103 91 -- met een gewicht van minder dan 50 kg:   

0103 91 10 00 --- huisdieren 5 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0103 91 90 00 --- andere 5 7 

0103 92 -- met een gewicht van 50 kg of meer:   

  --- huisdieren:   

0103 92 11 00 ---- zeugen die ten minste eenmaal gebigd hebben, met een gewicht van 160 kg of meer 8 7 

0103 92 19 00 ---- andere 8 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0103 92 90 00 --- andere 8 7 

0104 Levende schapen en geiten:   

0104 10 - schapen:   
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0104 10 10 00 -- fokdieren van zuiver ras 0 0 

  -- andere:   

0104 10 30 00 --- lammeren (tot de leeftijd van een jaar) 2 3 

0104 10 80 00 --- andere 2 3 

0104 20 - geiten:   

0104 20 10 00 -- fokdieren van zuiver ras 2 0 

0104 20 90 00 -- andere 2 5 

0105 Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders):   

  - met een gewicht van niet meer dan 185 g:   

0105 11 -- hanen en kippen:   

  --- vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens:   

0105 11 11 00 ---- legrassen  0 0 

0105 11 19 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

0105 11 91 00 ---- legrassen  0 0 

0105 11 99 00 ---- andere 0 0 

0105 12 00 00 -- kalkoenen 2 7 

0105 19 -- ander:   
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0105 19 20 00 --- ganzen 2 3 

0105 19 90 00 --- eenden en parelhoenders 2 3 

  - ander:   

0105 94 00 -- hanen en kippen:   

0105 94 00 10 --- 90 - 120 dagen oud 0 0 

0105 94 00 90 --- andere 10 5 

0105 99 -- ander:   

0105 99 10 00 --- eenden  10 5 

0105 99 20 00 --- ganzen 10 5 

0105 99 30 00 --- kalkoenen 10 5 

0105 99 50 00 --- parelhoenders 10 5 

0106  Andere levende dieren:   

  - zoogdieren:   

0106 11 00  -- primaten:   

0106 11 00 10 --- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 11 00 90 --- andere 10 3 

0106 12 00  -- walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en doejongs 

(zoogdieren van de orde Sirenia): 

  

0106 12 00 10 --- bestemd voor dierentuinen 0 0 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0106 12 00 90 --- andere 10 3 

0106 19  -- andere:   

0106 19 10 00 --- tamme konijnen 10 3 

0106 19 90  --- andere:   

0106 19 90 10 ---- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 19 90 90 ---- andere 10 0 

0106 20 00  - reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen):   

0106 20 00 10 -- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 20 00 90 -- andere 10 3 

  - vogels:   

0106 31 00 -- roofvogels:   

0106 31 00 10 --- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 31 00 90 --- andere 10 3 

0106 32 00  -- Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder begrepen):   

0106 32 00 10 --- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 32 00 90 --- andere 10 3 

0106 39 -- andere:   

0106 39 10 --- duiven:   

0106 39 10 10 ---- bestemd voor dierentuinen 0 0 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0106 39 10 90 ---- andere 10 3 

0106 39 90  --- andere:   

0106 39 90 10 ---- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 39 90 90 ---- andere 10 3 

0106 90 00 - andere:   

0106 90 00 10 -- bestemd voor dierentuinen 0 0 

0106 90 00 90 -- andere 10 3 

02 HOOFDSTUK 2 - VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN   

0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld:   

0201 10 00 00 - hele en halve dieren 15 3 

0201 20 - andere delen, met been:   

0201 20 20 00 -- "compensated quarters" 15 3 

0201 20 30 00 -- voorvoeten en voorspannen 15 3 

0201 20 50 00 -- achtervoeten en achterspannen 15 3 

0201 20 90 00 -- andere 15 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0201 30 00 00 - zonder been 15 3 

0202 Vlees van runderen, bevroren:   

0202 10 00 00 - hele en halve dieren 15 3 

0202 20 - andere delen, met been:   
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0202 20 10 00 -- "compensated quarters" 15 3 

0202 20 30 00 -- voorvoeten en voorspannen 15 3 

0202 20 50 00 -- achtervoeten en achterspannen 15 3 

0202 20 90 00 -- andere 15 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0202 30 - zonder been:   

0202 30 10 00 -- voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, waarbij iedere voorvoet in een enkel 

vriesblok wordt aangeboden; zogenaamde "compensated quarters" aangeboden in twee vriesblokken, 

waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat, en het 

andere de achtervoet, zonder de filet, in een enkel deel 

15 3 

0202 30 50 00 -- als "crops", "chucks and blades" en "briskets" aangeduide delen 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0202 30 90 00 -- ander 15 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0203 Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:   

  - vers of gekoeld:   

0203 11 -- hele en halve dieren:   

0203 11 10 00 --- huisdieren 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 11 90 00 --- andere 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 12 -- hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:   
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

  --- van huisdieren:   

0203 12 11 00 ---- hammen en delen daarvan 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 12 19 00 ---- schouders en delen daarvan 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 12 90 00 --- andere 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 19 -- ander:   

  --- van huisdieren:   

0203 19 11 00 ---- voorstukken en delen daarvan 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 19 13 00 ---- karbonadestrengen en delen daarvan 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 19 15 00 ---- buiken (buikspek) en delen daarvan 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

  ---- ander:   



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 10 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0203 19 55 00 ----- zonder been 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 19 59 00 ----- ander 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 19 90 00 --- ander 12 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

  - bevroren:   

0203 21 -- hele en halve dieren:   

0203 21 10 00 --- huisdieren 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 21 90 00 --- andere 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 22 -- hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:   

  --- van huisdieren:   

0203 22 11 00 ---- hammen en delen daarvan 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0203 22 19 00 ---- schouders en delen daarvan 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 22 90 00 --- andere 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 29 -- ander   

  --- van huisdieren:   

0203 29 11 00 ---- voorstukken en delen daarvan 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 29 13 00 ---- karbonadestrengen en delen daarvan 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 29 15 00 ---- buiken (buikspek) en delen daarvan 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

  ---- ander:   

0203 29 55 00 ----- zonder been 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0203 29 59 00 ----- ander 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) +  

TC Varkensvlees extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 29 90 00 --- ander 10 TC_Varkensvlees (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0204 Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren:   

0204 10 00 00  - hele en halve lammeren, vers of gekoeld 10 3 

  - ander vlees van schapen, vers of gekoeld:   

0204 21 00 00 -- hele en halve dieren 10 5 

0204 22 -- andere delen, met been:   

0204 22 10 00 --- voorstukken en halve voorstukken 10 3 

0204 22 30 00 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 10 5 

0204 22 50 00 --- achterstellen en halve achterstellen 10 5 

0204 22 90 00 --- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0204 23 00 00 -- zonder been 10 3 

0204 30 00 00 - hele en halve lammeren, bevroren 10 3 

  - ander vlees van schapen, bevroren:   

0204 41 00 00 -- hele en halve dieren 10 3 

0204 42 -- andere delen, met been:   
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0204 42 10 00 --- voorstukken en halve voorstukken 10 3 

0204 42 30 00 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels  10 5 

0204 42 50 00 --- achterstellen en halve achterstellen 10 5 

0204 42 90 00 --- andere 10 7 

0204 43 -- zonder been:   

0204 43 10 00 --- van lammeren 10 3 

0204 43 90 00 --- andere 10 7 

0204 50 - vlees van geiten:   

  -- vers of gekoeld:   

0204 50 11 00 --- hele en halve dieren 10 5 

0204 50 13 00 --- voorstukken en halve voorstukken 10 5 

0204 50 15 00 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels  10 5 

0204 50 19 00 --- achterstellen en halve achterstellen 10 5 

  --- ander:   

0204 50 31 00 ---- delen met been 10 5 

0204 50 39 00 ---- delen zonder been 10 5 

  -- bevroren:   

0204 50 51 00 --- hele en halve dieren 10 5 

0204 50 53 00 --- voorstukken en halve voorstukken 10 5 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0204 50 55 00 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 10 5 

0204 50 59 00 --- achterstellen en halve achterstellen 10 5 

  --- ander:   

0204 50 71 00 ---- delen met been 10 5 

0204 50 79 00 ---- delen zonder been 10 5 

0205 00 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren:   

0205 00 20 00 - vers of gekoeld 12 5 

0205 00 80 00 - bevroren 12 5 

0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van ezels, 

van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren: 

  

0206 10 - van runderen, vers of gekoeld:   

0206 10 10 00 -- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 15 7 

  -- andere:   

0206 10 91 00 --- levers 15 7 

0206 10 95 00 --- longhaasjes en omlopen 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0206 10 99 00 --- andere 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  - van runderen, bevroren:   

0206 21 00 00 -- tongen 12 7 

0206 22 00 00 -- levers 15 7 
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GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0206 29 -- andere:   

0206 29 10 00 --- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 12 7 

  --- andere:   

0206 29 91 00 ---- longhaasjes en omlopen 12 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0206 29 99 00 ---- andere 12 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0206 30 00 00 - van varkens, vers of gekoeld 15 7 

  - van varkens, bevroren:   

0206 41 00 00 -- levers 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0206 49 -- andere:   

0206 49 20 00 --- van huisdieren 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0206 49 80 00 --- andere 10 7 

0206 80 - andere, vers of gekoeld:   

0206 80 10 00 -- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten  15 7 

  -- andere:   

0206 80 91 00 --- van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0206 80 99 00 --- van schapen en van geiten 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0206 90 - andere, bevroren:   

0206 90 10 00 -- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten 15 7 

  -- andere:   
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0206 90 91 00 --- van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 15 7 

0206 90 99 00 --- van schapen en van geiten 15 7 

0207 Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren:   

  - van hanen of van kippen:   

0207 11 -- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:   

0207 11 10 00 --- geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83%) 15 7 

0207 11 30 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met 

spiermaag (zogenaamde kippen 70%) 

15 7 

0207 11 90 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65%), of in andere staat aangeboden 

15 7 

0207 12 -- niet in stukken gesneden, bevroren:   

0207 12 10 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met 

spiermaag (zogenaamde kippen 70%) 

12 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) + 

TC Pluimvee extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0207 12 90 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65%), of in andere staat aangeboden 

12 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) + 

TC Pluimvee extra (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0207 13 -- delen en slachtafvallen, vers of gekoeld:   

  --- delen:   

0207 13 10 00 ---- zonder been 12 7 

  ---- met been:   

0207 13 20 00 ----- helften en kwarten 12 7 
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0207 13 30 00 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 12 7 

0207 13 40 00 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 12 7 

0207 13 50 00 ----- borsten en delen daarvan 12 7 

0207 13 60 00 ----- dijen en delen daarvan 12 7 

0207 13 70 00 ----- andere 12 7 

  --- slachtafvallen:   

0207 13 91 00 ---- levers 12 7 

0207 13 99 00 ---- andere 12 7 

0207 14 -- delen en slachtafvallen, bevroren:   

  --- delen:   

0207 14 10 00 ---- zonder been 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ---- met been:   

0207 14 20 00 ----- helften en kwarten 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 14 30 00 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 14 40 00 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 
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0207 14 50 00 ----- borsten en delen daarvan 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 14 60 00 ----- dijen en delen daarvan 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 14 70 00 ----- andere 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  --- slachtafvallen:   

0207 14 91 00 ---- levers 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 14 99 00 ---- andere 10 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  - van kalkoenen:   

0207 24 -- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:   

0207 24 10 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met 

spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80%) 

15 7 

0207 24 90 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73%), of in andere staat aangeboden 

15 7 

0207 25 -- niet in stukken gesneden, bevroren:   

0207 25 10 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met 

spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80%) 

5 7 

0207 25 90 00 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73%), of in andere staat aangeboden 

5 7 
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0207 26 -- delen en slachtafvallen, vers of gekoeld:   

  --- delen:   

0207 26 10 00 ---- zonder been 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ---- met been:   

0207 26 20 00 ----- helften en kwarten 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 26 30 00 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 26 40 00 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 26 50 00 ----- borsten en delen daarvan 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ----- dijen en delen daarvan:   

0207 26 60 00 ------ onderdijen en delen daarvan 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 26 70 00 ------ andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 26 80 00 ----- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  --- slachtafvallen:   
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0207 26 91 00 ---- levers 15 7 

0207 26 99 00 ---- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 27 -- delen en slachtafvallen, bevroren:   

  --- delen:   

0207 27 10 00 ---- zonder been 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ---- met been:   

0207 27 20 00 ----- helften en kwarten 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 27 30 00 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 27 40 00 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 27 50 00 ----- borsten en delen daarvan  5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ----- dijen en delen daarvan:   

0207 27 60 00 ------ onderdijen en delen daarvan  5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 27 70 00 ------ andere 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 
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0207 27 80 00 ----- andere 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  --- slachtafvallen:   

0207 27 91 00 ---- levers 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 27 99 00 ---- andere 5 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  - van eenden, van ganzen of van parelhoenders:   

0207 32 -- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld:   

  --- van eenden:   

0207 32 11 00 ---- geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85%) 15 7 

0207 32 15 00 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met 

spiermaag (zogenaamde eenden 70%) 

15 7 

0207 32 19 00 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63%), of in andere staat aangeboden 

15 7 

  --- van ganzen:   

0207 32 51 00 ---- geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82%) 15 7 

0207 32 59 00 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag 

(zogenaamde ganzen 75%), of in andere staat aangeboden 

15 7 

0207 32 90 00 --- van parelhoenders 15 7 

0207 33 -- niet in stukken gesneden, bevroren:   
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  --- van eenden:   

0207 33 11 00 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en met 

spiermaag (zogenaamde eenden 70%) 

12 7 

0207 33 19 00 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63%), of in andere staat aangeboden 

12 7 

  --- van ganzen:   

0207 33 51 00 ---- geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82%) 12 7 

0207 33 59 00 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag 

(zogenaamde ganzen 75%), of in andere staat aangeboden 

12 7 

0207 33 90 00 --- van parelhoenders 12 7 

0207 34 -- vette levers (foies gras), vers of gekoeld:   

0207 34 10 00 --- van ganzen 12 7 

0207 34 90 00 --- van eenden 12 7 

0207 35 -- andere, vers of gekoeld:   

  --- delen:   

  ---- zonder been:   

0207 35 11 00 ----- van ganzen 15 7 

0207 35 15 00 ----- van eenden of van parelhoenders 15 7 

  ---- met been:   

  ----- helften en kwarten:   

0207 35 21 00 ------ van eenden 15 7 

0207 35 23 00 ------ van ganzen 15 7 

0207 35 25 00 ------ van parelhoenders 15 7 
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0207 35 31 00 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 35 41 00 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ----- borsten en delen daarvan   

0207 35 51 00 ------ van ganzen 15 7 

0207 35 53 00 ------ van eenden of van parelhoenders 15 7 

  ----- dijen en delen daarvan:   

0207 35 61 00 ------ van ganzen 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 35 63 00 ------ van eenden of van parelhoenders 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 35 71 00 ----- zogenaamde ganzen- of eendenpaletots 15 7 

0207 35 79 00 ----- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  --- slachtafvallen:   

0207 35 91 00 ---- levers, andere dan vette levers (foies gras) 15 7 

0207 35 99 00 ---- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 36 -- andere, bevroren:   

  --- delen:   
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  ---- zonder been:   

0207 36 11 00 ----- van ganzen 15 7 

0207 36 15 00 ----- van eenden of van parelhoenders 15 7 

  ---- met been:   

  ----- helften en kwarten:   

0207 36 21 00 ------ van eenden 15 7 

0207 36 23 00 ------ van ganzen 15 7 

0207 36 25 00 ------ van parelhoenders 15 7 

0207 36 31 00 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 36 41 00 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  ----- borsten en delen daarvan:   

0207 36 51 00 ------ van ganzen 15 7 

0207 36 53 00 ------ van eenden of van parelhoenders 15 7 

  ----- dijen en delen daarvan:   

0207 36 61 00 ------ van ganzen 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 
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0207 36 63 00 ------ van eenden of van parelhoenders 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 36 71 00 ----- zogenaamde ganzen- of eendenpaletots 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 36 79 00 ----- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  --- slachtafvallen:   

  ---- levers:   

0207 36 81 00 ----- vette levers (foies gras) van ganzen 15 7 

0207 36 85 00 ----- vette levers (foies gras) van eenden 15 7 

0207 36 89 00 ----- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0207 36 90 00 ---- andere 15 TC_Pluimvee (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

0208 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren:   

0208 10 - van konijnen of van hazen:   

  -- van tamme konijnen:   

0208 10 11 00 --- vers of gekoeld 10 5 

0208 10 19 00 --- bevroren 10 5 

0208 10 90 00 -- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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0208 30 00 00 - van primaten  10 7 

0208 40 - van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van lamantijnen 

of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia) 

  

0208 40 10 00 -- vlees van walvissen 10 3 

0208 40 90 00 -- andere 10 3 

0208 50 00 00 - van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 10 3 

0208 90 - andere:   

0208 90 10 00 -- van tamme duiven 10 3 

  -- van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen):   

0208 90 20 00 --- van kwartels 10 3 

0208 90 40 00 --- andere 10 3 

0208 90 55 00 -- vlees van robben 10 3 

0208 90 60 00 -- van rendieren 10 7 

0208 90 70 00 -- kikkerbilletjes 10 7 

0208 90 95 00  -- andere 10 7 

0209 00 Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten noch 

anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt: 

  

  - spek:   

0209 00 11 00 -- vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 15 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0209 00 19 00 -- gedroogd of gerookt 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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0209 00 30 00 - varkensvet 15 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0209 00 90 00 - vet van gevogelte 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0210 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees 

of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie: 

  

  - vlees van varkens:   

0210 11 -- hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been:   

  --- van varkens (huisdieren):   

  ---- gezouten of gepekeld:   

0210 11 11 00 ----- hammen en delen daarvan 20 7 

0210 11 19 00 ----- schouders en delen daarvan 20 7 

  ---- gedroogd of gerookt:   

0210 11 31 00 ----- hammen en delen daarvan 20 7 

0210 11 39 00 ----- schouders en delen daarvan 20 7 

0210 11 90 00 --- andere 20 7 

0210 12 -- buiken (buikspek) en delen daarvan:   

  --- van varkens (huisdieren):   

0210 12 11 00 ---- gezouten of gepekeld 10 7 

0210 12 19 00 ---- gedroogd of gerookt 10 7 

0210 12 90 00 --- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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0210 19 -- ander:   

  --- van varkens (huisdieren):   

  ---- gezouten of gepekeld:   

0210 19 10 00 ----- halve baconvarkens en "spencers" 10 7 

0210 19 20 00 ----- "3/4 sides" en "middles" 10 7 

0210 19 30 00 ----- voorstukken en delen daarvan 10 7 

0210 19 40 00 ----- karbonadestrengen en delen daarvan 10 7 

0210 19 50 00 ----- ander 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

  ---- gedroogd of gerookt:   

0210 19 60 00 ----- voorstukken en delen daarvan 10 7 

0210 19 70 00 ----- karbonadestrengen en delen daarvan 10 7 

  ----- ander:   

0210 19 81 00 ------ zonder been 10 7 

0210 19 89 00 ------ ander 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0210 19 90 00 --- ander 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0210 20 - vlees van runderen:   

0210 20 10 00 -- met been 15 7 

0210 20 90 00 -- zonder been 15 7 
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  - ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke comsumptie, 

daaronder begrepen: 

  

0210 91 00 00 -- van primaten  20 7 

0210 92 00 00 -- van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van 

lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia) 

20 7 

0210 93 00 00 -- van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 20 7 

0210 99 -- andere:   

  --- vlees:   

0210 99 10 00 ---- van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd 20 7 

  ---- van schapen en van geiten:   

0210 99 21 00 ----- met been 20 7 

0210 99 29 00 ----- zonder been 20 7 

0210 99 31 00 ---- van rendieren 20 7 

0210 99 39 00 ---- ander 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  --- slachtafvallen:   

  ---- van varkens (huisdieren):   

0210 99 41 00 ----- levers 20 7 

0210 99 49 00 ----- andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  ---- van runderen:   

0210 99 51 00 ----- longhaasjes en omlopen 20 7 
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0210 99 59 00 ----- andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0210 99 60 00 ---- van schapen en van geiten 20 7 

  ---- andere:   

  ----- levers van pluimvee:   

0210 99 71 00 ------ vette levers (foies gras), van ganzen en van eenden, gezouten of gepekeld 20 7 

0210 99 79 00 ------ andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0210 99 80 00 ----- andere 20 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0210 99 90 00 --- meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen 20 Verlaging met 50% in 7 jaren 

03 HOOFDSTUK 3 - VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE 

WATERDIEREN 

  

0301 Levende vis:   

0301 10 - siervis:   

0301 10 10 00 -- zoetwatervis 10 0 

0301 10 90 00 -- zeevis 5 5 

  - andere levende vis:    

0301 91 -- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): 

  

0301 91 10 00 --- van de soorten "Oncorhynchus apache" en "Oncorhynchus chrysogaster" 10 7 

0301 91 90 00 --- andere 10 7 

0301 92 00 00 -- paling of aal (Anguilla spp.) 10 5 
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0301 93 00 00 -- karper 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0301 94 00 00 -- gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 10 3 

0301 95 00 00 -- zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 10 3 

0301 99 -- andere:   

  --- zoetwatervis:   

0301 99 11 00 ---- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

10 5 

0301 99 19 ---- andere:   

  ----- vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes):   

0301 99 19 11 ------ jonge vis met een gewicht van niet meer dan 100 g 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0301 99 19 12  ------ Russische steur (Acipenser gueldenstaedtii) 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0301 99 19 13 ------ stersteur (Acipenser stellatus) 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0301 99 19 14 ------ belugasteur (Huso huso) 10 5 

0301 99 19 19 ------ andere 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0301 99 19 30 ----- snoekbaars (Stizostedion spp.) 10 5 

0301 99 19 90 ----- andere 10 5 

0301 99 80 --- zeevis:   

0301 99 80 10 ---- tarbot (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0301 99 80 90 ---- andere 10 7 
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0302 Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304:   

  - zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:   

0302 11 -- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): 

  

0302 11 10 00 --- van de soorten "Oncorhynchus apache" en "Oncorhynchus chrysogaster" 0 0 

0302 11 20 00 --- van de soort "Oncorhynchus mykiss", met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden 

("gutted"), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop ("heads off") en van 

ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted"), wegende meer dan 1 kg per stuk 

0 0 

0302 11 80 00 --- andere 0 0 

0302 12 00 00 -- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

0 0 

0302 19 00 00 -- andere 0 0 

  - platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met 

uitzondering van levers, hom en kuit: 

  

0302 21 -- heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):   

0302 21 10 00 --- zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 

0302 21 30 00 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 

0302 21 90 00 --- Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) 0 0 

0302 22 00 00 -- schol (Pleuronectes platessa)  0 0 

0302 23 00 00 -- tong (Solea spp.) 0 0 

0302 29 -- andere:   
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0302 29 10 00 --- schartong (Lepidorhombus spp.) 0 0 

0302 29 90  --- andere:   

0302 29 90 10 ---- tarbot (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 0 0 

0302 29 90 90 ---- andere 0 0 

  - tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met uitzondering 

van levers, hom en kuit: 

  

0302 31 -- witte tonijn (Thunnus alalunga):   

0302 31 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 31 90 00 --- andere 0 0 

0302 32 -- geelvintonijn (Thunnus albacares):   

0302 32 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 32 90 00 --- andere 0 0 

0302 33 -- boniet:   

0302 33 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 33 90 00 --- andere 0 0 

0302 34 -- grootoogtonijn (Thunnus obesus):   

0302 34 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 34 90 00 --- andere 0 0 

0302 35  -- gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus):   
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0302 35 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 35 90 00 --- andere 0 0 

0302 36  -- zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii):   

0302 36 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 36 90 00 --- andere 0 0 

0302 39 -- andere:   

0302 39 10 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 39 90 00 --- andere 0 0 

0302 40 00 00 - haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom en kuit 0 0 

0302 50 - kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, hom 

en kuit: 

  

0302 50 10 00 -- van de soort "Gadus morhua" 0 0 

0302 50 90 00 -- andere 0 0 

  - andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit:   

0302 61 -- sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus 

sprattus): 

  

0302 61 10 00 --- sardines van de soort "Sardina pilchardus" 0 0 

0302 61 30 00 --- sardines van het geslacht "Sardinops"; sardinella's (Sardinella spp.) 0 0 

0302 61 80 00 --- sprot (Sprattus sprattus) 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0302 62 00 00 -- schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 
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0302 63 00 00 -- koolvis (Pollachius virens) 0 0 

0302 64 00 00 -- makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0 0 

0302 65 -- haaien:   

0302 65 20 00 --- doornhaai (Squalus acanthias) 10 7 

0302 65 50 00 --- hondshaai (Scyliorhinus spp.)  0 0 

0302 65 90 00 --- andere 0 0 

0302 66 00 00 -- paling of aal (Anguilla spp.) 0 0 

0302 67 00 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 0 0 

0302 68 00 00 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 0 0 

0302 69 -- andere:   

  --- zoetwatervis:   

0302 69 11 00 ---- karper 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0302 69 19  ---- andere:   

  ----- vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes):   

0302 69 19 11  ------ Russische steur (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 

0302 69 19 12 ------ stersteur (Acipenser stellatus) 0 0 

0302 69 19 13 ------ belugasteur (Huso huso) 0 0 

0302 69 19 19 ------ andere 0 0 

0302 69 19 30 ----- snoekbaars (Stizostedion spp.) 0 0 
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0302 69 19 90 ----- andere 0 0 

  --- zeevis:   

  ---- vis van het geslacht "Euthynnus", andere dan boniet bedoeld bij onderverdeling 0302 33:   

0302 69 21 00 ----- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 0 0 

0302 69 25 00 ----- andere 0 0 

  ---- Noorse schelvis (Sebastes spp.)   

0302 69 31 00 ----- van de soort "Sebastes marinus" 0 0 

0302 69 33 00 ----- andere 0 0 

0302 69 35 00 ---- vis van de soort "Boreogadus saida" 0 0 

0302 69 41 00 ---- wijting (Merlangius merlangus)  0 0 

0302 69 45 00 ---- leng (Molva spp.) 0 0 

0302 69 51 00 ---- Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius 

pollachius) 

0 0 

0302 69 55 00 ---- ansjovis (Engraulis spp.)  10 7 

0302 69 61 00 ---- zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) 0 0 

  ---- heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):   

  ----- van het geslacht "Merluccius":   

0302 69 66 00 ------ Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) 0 0 

0302 69 67 00 ------ Australische heek (Merluccius australis) 0 0 
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0302 69 68 00 ------ andere 0 0 

0302 69 69 00 ----- van het geslacht "Urophycis" 0 0 

0302 69 75 00 ---- braam (Brama spp.) 0 0 

0302 69 81 00 ---- zeeduivel (Lophius spp.) 0 0 

0302 69 85 00 ---- blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou) 0 0 

0302 69 86 00 ---- zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) 0 0 

0302 69 91 00 ---- horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 0 0 

0302 69 92 00 ---- roze koningklip (Genypterus blacodes) 0 0 

0302 69 94 00 ---- zeebaars (Dicentrarchus labrax) 0 0 

0302 69 95 00 ---- goudbrasem (Sparus aurata) 0 0 

0302 69 99 00 ---- andere 0 0 

0302 70 00 00 - levers, hom en kuit 0 0 

0303 Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304:   

  - Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), met uitzondering van levers, hom en kuit: 

  

0303 11 00 00 -- rode zalm (Oncorhynchus nerka) 0 0 

0303 19 00 00 -- andere 0 0 

  - andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:   
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0303 21 -- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster): 

  

0303 21 10 00 --- van de soorten "Oncorhynchus apache" en "Oncorhynchus chrysogaster" 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0303 21 20 00 --- van de soort "Oncorhynchus mykiss", met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden 

("gutted"), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop ("heads off") en van 

ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted"), wegende meer dan 1 kg per stuk  

2 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0303 21 80 00 --- andere 2 7 

0303 22 00 00 -- Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 0 0 

0303 29 00 00 -- andere 0 0 

  - platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), met 

uitzondering van levers, hom en kuit: 

  

0303 31 -- heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):   

0303 31 10 00 --- zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 

0303 31 30 00 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 

0303 31 90 00 --- Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) 0 0 

0303 32 00 00 -- schol (Pleuronectes platessa) 0 0 

0303 33 00 00 -- tong (Solea spp.) 0 0 

0303 39 -- andere:   

0303 39 10 00 --- bot (Platichthys flesus) 0 0 

0303 39 30 00 --- vis van het geslacht "Rhombosolea" 5 3 

0303 39 70  --- andere:   



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 39 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0303 39 70 10 ---- tarbot (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima) 0 0 

0303 39 70 90 ---- andere 0 0 

  - tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met uitzondering 

van levers, hom en kuit: 

  

0303 41 -- witte tonijn (Thunnus alalunga):   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

0303 41 11 00 ---- in gehele staat 0 0 

0303 41 13 00 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 

0303 41 19 00 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 41 90 00 --- andere 0 0 

0303 42 -- geelvintonijn (Thunnus albacares):   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

  ---- in gehele staat:   

0303 42 12 00 ----- wegende meer dan 10 kg per stuk 0 0 

0303 42 18 00 ----- andere 0 0 

  ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted"):   

0303 42 32 00 ----- wegende meer dan 10 kg per stuk 0 0 

0303 42 38 00 ----- andere 0 0 

  ---- andere (bijvoorbeeld "heads off"):   
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0303 42 52 00 ----- wegende meer dan 10 kg per stuk 0 0 

0303 42 58 00 ----- andere 0 0 

0303 42 90 00 --- andere 0 0 

0303 43 -- boniet:   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

0303 43 11 00 ---- in gehele staat 0 0 

0303 43 13 00 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 

0303 43 19 00 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 43 90 00 --- andere 0 0 

0303 44  -- grootoogtonijn (Thunnus obesus):   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

0303 44 11 00 ---- in gehele staat 0 0 

0303 44 13 00 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 

0303 44 19 00 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 44 90 00 --- andere 0 0 

0303 45  -- gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus):   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

0303 45 11 00 ---- in gehele staat  0 0 

0303 45 13 00 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 
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0303 45 19 00 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 45 90 00 --- andere 0 0 

0303 46  -- zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii):   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

0303 46 11 00 ---- in gehele staat 0 0 

0303 46 13 00 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 

0303 46 19 00 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 46 90 00 --- andere 0 0 

0303 49 -- andere:   

  --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604:   

0303 49 31 00 ---- in gehele staat 0 0 

0303 49 33 00 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 

0303 49 39 00 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 49 80 00 --- andere 0 0 

  - haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom en kuit:   

0303 51 00 00 -- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 

0303 52 -- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):   

0303 52 10 00 --- van de soort "Gadus morhua" 0 0 

0303 52 30 00 --- van de soort "Gadus ogac" 0 0 
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0303 52 90 00 --- van de soort "Gadus macrocephalus" 0 0 

  - zwaardvis (Xiphias gladius) en Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.), met uitzondering van 

levers, hom en kuit: 

  

0303 61 00 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 0 0 

0303 62 00  -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.):   

0303 62 00 10 --- Chileense zeebaars, Antarctische kabeljauw, Patagonische tandvis (Dissostichus eleginoides) 0 0 

0303 62 00 20  --- Antarctische ijsvis (Dissostichus mawsoni) 0 0 

0303 62 00 90 --- andere 0 0 

  - andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit:   

0303 71 -- sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot (Sprattus 

sprattus): 

  

0303 71 10 00 --- sardines van de soort "Sardina pilchardus" 0 0 

0303 71 30 00 --- sardines van het geslacht "Sardinops" en sardinella's (Sardinella spp.) 0 0 

0303 71 80 00 --- sprot (Sprattus sprattus) 5 0 

0303 72 00 00 -- schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

0303 73 00 00 -- koolvis (Pollachius virens) 0 0 

0303 74 -- makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):   

0303 74 30  --- van de soorten "Scomber scombrus" en "Scomber japonicus":   

0303 74 30 10 ----- van de soort "Scomber scombrus" 0 0 

0303 74 30 90  ----- van de soort "Scomber japonicus" 2 7 
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0303 74 90 00 --- van de soort "Scomber australasicus" 2 7 

0303 75 -- haai:   

0303 75 20 00 --- doornhaai (Squalus acanthias) 2 3 

0303 75 50 00 --- hondshaai (Scyliorhinus spp.) 0 0 

0303 75 90 00 --- andere 0 0 

0303 76 00 00 -- paling of aal (Anguilla spp.) 0 0 

0303 77 00 00 -- zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 0 0 

0303 78 -- heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):   

  --- van het geslacht "Merluccius":   

0303 78 11 00 ---- Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) 0 0 

0303 78 12 00 ---- Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi) 0 0 

0303 78 13 00 ---- Australische heek (Merluccius australis) 0 0 

0303 78 19 00 ---- andere 0 0 

0303 78 90 00 --- van het geslacht "Urophycis" 0 0 

0303 79 -- andere:   

  --- zoetwatervis:   

0303 79 11 00 ---- karper 2 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0303 79 19  ---- andere:   
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  ----- vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes):   

0303 79 19 11  ------ Russische steur (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 

0303 79 19 12 ------ stersteur (Acipenser stellatus) 0 0 

0303 79 19 13 ------ belugasteur (Huso huso) 0 0 

0303 79 19 19 ------ andere 0 0 

0303 79 19 30 ----- snoekbaars (Stizostedion spp.) 0 0 

0303 79 19 90 ----- andere 0 0 

  --- zeevis:   

  ---- vis van het geslacht "Euthynnus", andere dan boniet bedoeld bij onderverdeling 0303 43:   

  ----- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 79 21 00 ------ in gehele staat  0 0 

0303 79 23 00 ------ ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") 0 0 

0303 79 29 00 ------ andere (bijvoorbeeld "heads off") 0 0 

0303 79 31 00 ----- andere 0 0 

  ---- Noorse schelvis (Sebastes spp.):   

0303 79 35 00 ----- van de soort "Sebastes marinus" 2 7 

0303 79 37 00 ----- andere 2 7 

0303 79 41 00 ---- vis van de soort "Boreogadus saida" 0 0 
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0303 79 45 00 ---- wijting (Merlangius merlangus) 0 0 

0303 79 51 00 ---- leng (Molva spp.) 0 0 

0303 79 55 00 ---- Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius 

pollachius) 

0 0 

0303 79 58 00 ---- vis van de soort "Orcynopsis unicolor" 0 0 

0303 79 65 00 ---- ansjovis (Engraulis spp.) 2 7 

0303 79 71 00 ---- zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) 0 0 

0303 79 75 00 ---- braam (Brama spp.) 0 0 

0303 79 81 00 ---- zeeduivel (Lophius spp.) 0 0 

0303 79 83 00 ---- blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou) 0 0 

0303 79 85 00 ---- zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) 0 0 

0303 79 91 00 ---- horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 5 7 

0303 79 92 00 ---- blauwe grenadier (Macruronus novaezealandiae) 0 0 

0303 79 93 00 ---- roze koningklip (Genypterus blacodes) 2 5 

0303 79 94 00 ---- vis van de soort "Pelotreis flavilatus" en "Peltorhamphus novaezelandiae" 2 3 

0303 79 98 00 ---- andere:   

0303 79 98 10 ----- lodde (Mallotus villosus) 0 0 

0303 79 98 90 ----- andere 2 0 

0303 80 - levers, hom en kuit:   

0303 80 10 00 -- kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxyribonucleïnezuur of protaminesulfaat 0 0 
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0303 80 90 00 -- andere 0 0 

0304 Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren:   

  - vers of gekoeld:   

0304 11 -- zwaardvis (Xiphias gladius):   

0304 11 10 00 --- filets 0 0 

0304 11 90 00 --- ander visvlees, ook indien fijngemaakt 0 0 

0304 12 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.):   

0304 12 10 00 --- filets 0 0 

0304 12 90 00 --- ander visvlees, ook indien fijngemaakt 0 0 

0304 19  -- andere:   

  --- filets:   

  ---- van zoetwatervis:   

0304 19 13 00 ----- van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

0 0 

  ----- van forel van de soorten "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", 

"Oncorhynchus aguabonita" en "Oncorhynchus gilae": 

  

0304 19 15 00 ------ van de soort "Oncorhynchus mykiss", wegende meer dan 400 g per stuk 0 0 

0304 19 17 00 ------ andere 0 0 

0304 19 19  ----- andere:   
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0304 19 19 10  ------ van vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 5 5 

0304 19 19 20 ------ van snoekbaars (Stizostedion spp.) 5 5 

0304 19 19 90 ------ andere 5 5 

  ---- andere:   

0304 19 31 00 ----- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort 

"Boreogadus saida" 

0 0 

0304 19 33 00 ----- van koolvis (Pollachius virens) 0 0 

0304 19 35 00 ----- van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 0 0 

0304 19 39 00 ----- andere 0 0 

  --- ander visvlees, ook indien fijngemaakt:   

0304 19 91  ---- van zoetwatervis   

0304 19 91 10  ----- van vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 5 5 

0304 19 91 20 ----- van snoekbaars (Stizostedion spp.) 5 5 

0304 19 91 90 ----- andere 5 5 

  ---- ander:   

0304 19 97 00 ----- haringlappen 0 0 

0304 19 99 00 ----- ander 0 0 

  - filets, bevroren:   

0304 21 00 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 0 0 
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0304 22 00 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.):   

0304 22 00 10 --- van Chileense zeebaars, Antarctische kabeljauw, Patagonische tandvis (Dissostichus eleginoides) 0 0 

0304 22 00 20  --- van Antarctische ijsvis (Dissostichus mawsoni) 0 0 

0304 22 00 90 --- andere  0 0 

0304 29 -- andere:   

  --- van zoetwatervis:   

0304 29 13 00 ---- van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

0 0 

  ---- van forel van de soorten "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", 

"Oncorhynchus aguabonita" en "Oncorhynchus gilae": 

  

0304 29 15 00 ----- van de soort "Oncorhynchus mykiss", wegende meer dan 400 g per stuk  5 7 

0304 29 17 00 ----- andere 5 7 

0304 29 19  ---- andere:   

0304 29 19 10  ----- van vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 5 5 

0304 29 19 20 ----- van snoekbaars (Stizostedion spp.) 5 5 

0304 29 19 90 ----- andere 5 5 

  --- andere:   
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  ---- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort 

"Boreogadus saida": 

  

0304 29 21 00 ----- van kabeljauw van de soort "Gadus macrocephalus" 0 0 

0304 29 29 00 ----- andere 0 0 

0304 29 31 00 ---- van koolvis (Pollachius virens) 0 0 

0304 29 33 00 ---- van schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

  ---- van Noorse schelvis (Sebastes spp.):   

0304 29 35 00 ----- van de soort "Sebastes marinus" 0 0 

0304 29 39 00 ----- andere 5 7 

0304 29 41 00 ---- van wijting (Merlangius merlangus) 0 0 

0304 29 43 00 ---- van leng (Molva spp.) 0 0 

0304 29 45 00 ---- van tonijn van het geslacht "Thunnus" en van vis van het geslacht "Euthynnus"  0 0 

  ---- van makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) en van vis van de 

soort "Orcynopsis unicolor": 

  

0304 29 51 00 ----- van makreel van de soort "Scomber australasicus" 5 3 

0304 29 53  ----- andere:   

0304 29 53 10 ------ van de soort "Scomber scombrus" 0 0 

0304 29 53 90 ------ andere 5 3 

  ---- van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):   
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  ----- van het geslacht "Merluccius":   

0304 29 55 00 ------ van Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) 0 0 

0304 29 56 00 ------ van Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi) 0 0 

0304 29 58 00 ------ andere 0 0 

0304 29 59 00 ----- van het geslacht "Urophycis" 0 0 

  ---- van haai:   

0304 29 61 00 ----- van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en Scyliorhinus spp.) 0 0 

0304 29 69 00 ----- andere 0 0 

0304 29 71 00 ---- van schol (Pleuronectes platessa) 0 0 

0304 29 73 00 ---- van bot (Platichthys flesus) 0 0 

0304 29 75 00 ---- van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 

0304 29 79 00 ---- van schartong (Lepidorhombus spp.) 0 0 

0304 29 83 00 ---- van zeeduivel (Lophius spp.) 0 0 

0304 29 85 00 ---- van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) 0 0 

0304 29 91 00 ---- van blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae) 0 0 

0304 29 99 00 ---- andere 0 0 

  - ander:   

0304 91 00 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 0 0 
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0304 92 00 00 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 0 0 

0304 99 -- andere:   

0304 99 10 00 --- surimi 0 0 

  --- ander:   

0304 99 21 00 ---- van zoetwatervis 0 0 

  ---- ander:   

0304 99 23 00 ----- van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 

0304 99 29 00 ----- van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 0 0 

  ----- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort 

"Boreogadus saida": 

  

0304 99 31 00 ------ van kabeljauw van de soort "Gadus macrocephalus" 0 0 

0304 99 33 00 ------ van kabeljauw van de soort "Gadus morhua" 0 0 

0304 99 39 00 ------ andere 0 0 

0304 99 41 00 ----- van koolvis (Pollachius virens) 0 0 

0304 99 45 00 ----- van schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 

0304 99 51 00 ----- van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 0 0 

0304 99 55 00 ----- van schartong (Lepidorhombus spp.) 0 0 

0304 99 61 00 ----- van braam (Brama spp.) 5 3 

0304 99 65 00 ----- van zeeduivel (Lophius spp.) 0 0 

0304 99 71 00 ----- van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou) 0 0 

0304 99 75 00 ----- van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) 0 0 

0304 99 99 00 ----- ander 0 0 
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0305 Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; 

meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie: 

  

0305 10 00 00 - meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie 0 0 

0305 20 00 00 - vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld 0 0 

0305 30 - visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt:   

  -- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort 

"Boreogadus saida": 

  

0305 30 11 00 --- van kabeljauw van de soort "Gadus macrocephalus" 10 3 

0305 30 19 00 --- andere 10 3 

0305 30 30 00 -- van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of 

gepekeld 

10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0305 30 50 00 -- van zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezouten of gepekeld 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0305 30 90 -- andere:   

0305 30 90 10  --- van vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 10 7 

0305 30 90 90 --- andere 10 Verlaging met 60% in 5 jaren 

  - gerookte vis, filets daaronder begrepen:   

0305 41 00 00 -- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0305 42 00 00 -- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 5 
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0305 49 -- andere:   

0305 49 10 00 --- zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 8 5 

0305 49 20 00 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 8 5 

0305 49 30 00 --- makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 5 5 

0305 49 45 00 --- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

8 7 

0305 49 50 00 --- paling of aal (Anguilla spp.) 8 7 

0305 49 80  --- andere:   

0305 49 80 10  ---- vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 10 7 

0305 49 80 90 ---- andere 10 7 

  - gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt:   

0305 51 -- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):    

0305 51 10 00 --- gedroogd, ongezouten 0 0 

0305 51 90 00 --- gedroogd, gezouten 0 0 

0305 59 -- andere:   

  --- vis van de soort "Boreogadus saida":   

0305 59 11 00 ---- gedroogd, ongezouten 10 5 

0305 59 19 00 ---- gedroogd, gezouten 10 5 

0305 59 30 00 --- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5 
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0305 59 50 00 --- ansjovis (Engraulis spp.) 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0305 59 70 00 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 10 5 

0305 59 80  --- andere:   

0305 59 80 10  ---- vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 10 7 

0305 59 80 90 ---- andere 10 5 

  - vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis:   

0305 61 00 00 -- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 7,5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0305 62 00 00 -- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 3 

0305 63 00 00 -- ansjovis (Engraulis spp.) 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0305 69 -- andere:   

0305 69 10 00 --- vis van de soort "Boreogadus saida" 0 0 

0305 69 30 00 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 10 3 

0305 69 50 00 --- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

5 5 

0305 69 80  --- andere:   

0305 69 80 10  ---- vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 10 5 

0305 69 80 90 ---- andere 10 5 
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0306 Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten 

of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, 

gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan 

schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: 

  

  - bevroren:   

0306 11 -- langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):   

0306 11 10 00 --- staarten van langoesten 0 0 

0306 11 90 00 --- andere 0 0 

0306 12 -- zeekreeften (Homarus spp.):   

0306 12 10 00 --- in gehele staat 0 0 

0306 12 90 00 --- andere 0 0 

0306 13 -- garnalen:   

0306 13 10 00 --- van de familie "Pandalidae" 0 0 

0306 13 30 00 --- van het geslacht "Crangon" 0 0 

0306 13 40 00 --- van de soort "Parapeneus longirostris" 0 0 

0306 13 50 00 --- van het geslacht "Penaeus" 0 0 

0306 13 80 00 --- andere 0 0 

0306 14 -- krabben:   

0306 14 10 00 --- van de soorten "Paralithodes camchaticus" en "Callinectes sapidus" en van het geslacht 

"Chionoecetes" 

0 0 

0306 14 30 00 --- Noordzeekrabben (Cancer pagurus) 0 0 

0306 14 90 00 --- andere 0 0 
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0306 19 -- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke 

consumptie: 

  

0306 19 10 00 --- rivierkreeften 0 0 

0306 19 30 00 --- langoestines (Nephrops norvegicus) 0 0 

0306 19 90 00 --- andere: 10 Verlaging met 60% in 5 jaren 

  - niet bevroren:   

0306 21 00 00 -- langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0 0 

0306 22 -- zeekreeften (Homarus spp.):   

0306 22 10 00 --- levende 0 0 

  --- andere   

0306 22 91 00 ---- in gehele staat 0 0 

0306 22 99 00 ---- andere 0 0 

0306 23 -- garnalen:   

0306 23 10 00 --- van de familie "Pandalidae" 0 0 

  --- van het geslacht "Crangon":   

0306 23 31 00 ---- vers, gekoeld, gestoomd of in water gekookt 0 0 

0306 23 39 00 ---- andere 0 0 

0306 23 90 00 --- andere 0 0 

0306 24 -- krabben:   

0306 24 30 00 --- Noordzeekrabben (Cancer pagurus) 0 0 
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0306 24 80 00 --- andere 0 0 

0306 29 -- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke 

consumptie: 

  

0306 29 10 00 --- rivierkreeften 0 0 

0306 29 30 00 --- langoestines (Nephrops norvegicus) 0 0 

0306 29 90 00 --- andere 0 0 

0307 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: 

  

0307 10 - oesters:   

0307 10 10 00 -- levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp, niet meer dan 40 g per stuk 0 0 

0307 10 90 00 -- andere 0 0 

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

0307 21 00 00 -- levend, vers of gekoeld 0 0 

0307 29 -- andere:   

0307 29 10 00 --- jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren 0 0 

0307 29 90 00 --- andere 0 0 

  - mosselen (Mytilus spp., Perna spp.):   

0307 31 -- levend, vers of gekoeld:   

0307 31 10 00 --- van het geslacht "Mytilus" 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0307 31 90 00 --- van het geslacht "Perna" 5 3 
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0307 39 -- andere:   

0307 39 10 00 --- van het geslacht "Mytilus" 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0307 39 90 00 --- van het geslacht "Perna" 5 5 

  - inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); pijlinktvissen (Ommastrephes spp., 

Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)  

  

0307 41 -- levend, vers of gekoeld:   

0307 41 10 00 --- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0 0 

  --- pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):   

0307 41 91 00 ---- van het geslacht "Loligo" en van de soort "Ommastrephes sagittatus" 0 0 

0307 41 99 00 ---- andere 0 0 

0307 49 -- andere:   

  --- bevroren:   

  ---- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):   

  ----- van het geslacht "Sepiola":   

0307 49 01 00 ------ kleine zeekat (Sepiola rondeleti) 5 0 

0307 49 11 00 ------ andere 5 3 

0307 49 18 00 ----- andere 5 5 

  ---- pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):   

  ----- van het geslacht "Loligo":   
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0307 49 31 00 ------ van de soort "Loligo vulgaris" 2 5 

0307 49 33 00 ------ van de soort "Loligo pealei" 2 3 

0307 49 35 00 ------ van de soort "Loligo patagonica"  2 3 

0307 49 38 00 ------ andere 2 5 

0307 49 51 00 ----- van de soort "Ommastrephes sagittatus" 2 3 

0307 49 59 00 ----- andere 2 Verlaging met 20% in 10 jaren 

  --- andere:   

0307 49 71 00 ---- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 5 3 

  ---- pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):   

0307 49 91 00 ----- van het geslacht "Loligo" en van de soort "Ommastrephes sagittatus" 5 5 

0307 49 99 00 ----- andere 5 7 

  - achtarmige inktvissen (Octopus spp.):   

0307 51 00 00 -- levend, vers of gekoeld 0 0 

0307 59 -- andere:   

0307 59 10 00 --- bevroren 0 0 

0307 59 90 00 --- andere 0 0 

0307 60 00 00 - eetbare slakken, andere dan zeeslakken 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 
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  - andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan 

schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie: 

  

0307 91 00 00 -- levend, vers of gekoeld 0 0 

0307 99 -- andere:   

  --- bevroren:   

0307 99 11 00 ---- van het geslacht "Illex" 5 7 

0307 99 13 00 ---- tapijtschelp en andere soorten van de familie "Veneridae" 5 3 

0307 99 15 00 ---- kwallen (Rhopilema spp.) 5 3 

0307 99 18 00 ---- andere 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

0307 99 90 00 --- andere 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

04 HOOFDSTUK 4 - MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; 

EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH 

ELDERS ONDER BEGREPEN 

  

0401 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

0401 10 - met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent:   

0401 10 10 00 -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 10 7 

0401 10 90 00 -- andere 10 7 

0401 20 - met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten:   

  -- met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten:   

0401 20 11 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 10 7 

0401 20 19 00 --- andere 10 7 

  -- met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten:   
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0401 20 91 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 10 7 

0401 20 99 00 --- andere 10 7 

0401 30 - met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten:   

  -- met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten:   

0401 30 11 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0401 30 19 00 --- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  -- met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten:   

0401 30 31 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0401 30 39 00 --- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  -- met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:   

0401 30 91 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 10 7 

0401 30 99 00 --- andere 10 7 

0402 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

0402 10 - in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 1,5 gewichts-

percent: 

  

  -- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

0402 10 11 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 10 19 00 --- andere 10 Verlaging met 30% in 5 jaren 

  -- andere:   

0402 10 91 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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0402 10 99 00 --- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  - in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 

1,5 gewichtspercent: 

  

0402 21 -- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

  --- met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:   

0402 21 11 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  ---- andere:   

0402 21 17 00 ----- met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 21 19 00 ----- met een vetgehalte van meer dan 11 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  --- met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:   

0402 21 91 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 21 99 00 ---- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 29 -- andere:   

  --- met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten:   

0402 29 11 00 ---- melk voor zuigelingen, luchtdicht verpakt in verpakkingen met een netto-inhoud per 

onmiddellĳke verpakking van niet meer dan 500 g en met een vetgehalte van meer dan 

10 gewichtspercenten 

10 7 

  ---- andere:   

0402 29 15 00 ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 7 

0402 29 19 00 ----- andere 10 7 

  --- met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten:   
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0402 29 91 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 7 

0402 29 99 00 ---- andere 10 7 

  - andere:   

0402 91 -- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

  --- met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten:   

0402 91 11 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 7 

0402 91 19 00 ---- andere 10 7 

  --- met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten:   

0402 91 31 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg  10 7 

0402 91 39 00 ---- andere 10 7 

  --- met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten:   

0402 91 51 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 91 59 00 ---- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  --- met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:   

0402 91 91 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg  10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 91 99 00 ---- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 99 -- andere:   

  --- met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten:   

0402 99 11 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 7 
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0402 99 19 00 ---- andere 10 7 

  --- met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten:   

0402 99 31 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 7 

0402 99 39 00 ---- andere 10 7 

  --- met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten:   

0402 99 91 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2,5 kg 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0402 99 99 00 ---- andere 10 7 

0403 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: 

  

0403 10 - yoghurt:   

  -- niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao:   

  --- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:   

0403 10 11 00 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 10 7 

0403 10 13 00 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0403 10 19 00 ---- van meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 

  --- andere, met een vetgehalte:   

0403 10 31 00 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten  10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0403 10 33 00 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 

0403 10 39 00 ---- van meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 
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  -- gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:   

  --- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige 

vetstoffen: 

  

0403 10 51 00 ---- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0403 10 53 00 ---- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0403 10 59 00 ---- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  --- andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:   

0403 10 91 00 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0403 10 93 00 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0403 10 99 00 ---- van meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 

0403 90 - andere:   

  -- niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao:   

  --- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:   

  ---- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:   

0403 90 11 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent  10 7 

0403 90 13 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0403 90 19 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  ---- andere, met een vetgehalte:   

0403 90 31 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0403 90 33 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten  10 7 
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0403 90 39 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  --- andere:   

  ---- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:   

0403 90 51 00 ----- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0403 90 53 00 ----- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten  10 7 

0403 90 59 00 ----- van meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 

  ---- andere, met een vetgehalte:   

0403 90 61 00 ----- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0403 90 63 00 ----- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 

0403 90 69 00 ----- van meer dan 6 gewichtspercenten 10 7 

  -- gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao:   

  --- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige 

vetstoffen: 

  

0403 90 71 00 ---- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0403 90 73 00 ---- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0403 90 79 00 ---- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  --- andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:   

0403 90 91 00 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0403 90 93 00 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0403 90 99 00 ---- van meer dan 6 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 
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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: 

  

0404 10 - wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

  -- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm:   

  --- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne 

(stikstofgehalte × 6,38): 

  

  ---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 02 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

0404 10 04 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0404 10 06 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  ---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 12 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 10 14 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 10 16 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  --- andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):   

  ---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 26 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 10 28 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten  10 7 
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0404 10 32 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  ---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 34 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 10 36 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 10 38 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  -- andere:   

  --- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne 

(stikstofgehalte × 6,38): 

  

  ---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 48 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 10 52 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 10 54 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  ---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 56 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 10 58 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 10 62 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  --- andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38):   

  ---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 72 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 
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0404 10 74 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 10 76 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  ---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte:   

0404 10 78 00 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 10 82 00 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 10 84 00 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0404 90 - andere:   

  -- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte:   

0404 90 21 00 --- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0404 90 23 00 --- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten  10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0404 90 29 00 --- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

  -- andere, met een vetgehalte:   

0404 90 81 00 --- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 10 7 

0404 90 83 00 --- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0404 90 89 00 --- van meer dan 27 gewichtspercenten 10 7 

0405 Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:   

0405 10 - boter:   

  -- met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten:   

  --- natuurlijke boter:   
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0405 10 11 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 10 Verlaging met 30% in 5 jaren 

0405 10 19 00 ---- andere 10 Verlaging met 30% in 5 jaren 

0405 10 30 00 --- gerecombineerde boter 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0405 10 50 00 --- weiboter 10 7 

0405 10 90 00 -- andere 10 7 

0405 20 - zuivelpasta's:   

0405 20 10 00 -- met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten 10 7 

0405 20 30 00 -- met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten  10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0405 20 90 00 -- met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 gewichtspercenten 10 7 

0405 90 - andere:   

0405 90 10 00 -- met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en een vochtgehalte van niet meer dan 

0,5 gewichtspercent 

10 Verlaging met 30% in 5 jaren 

0405 90 90 00 -- andere 10 7 

0406 Kaas en wrongel:   

0406 10 - verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel:   

0406 10 20 00 -- met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten 10 5 

0406 10 80 00 -- andere 10 5 

0406 20 - kaas van alle soorten, geraspt of in poeder:   

0406 20 10 00 -- Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde melk waaraan 

fijngemalen kruiden zijn toegevoegd 

10 3 
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0406 20 90 00 -- andere 10 5 

0406 30 - smeltkaas, niet geraspt noch in poeder:   

0406 30 10 00 -- waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan Emmentaler, Gruyère en Appenzell en 

eventueel met toevoeging van Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), opgemaakt voor de 

verkoop in het klein, met een vetgehalte, berekend op de droge stof, van niet meer dan 

56 gewichtspercenten 

10 7 

  -- andere:   

  --- met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend op 

de droge stof: 

  

0406 30 31 00 ---- van niet meer dan 48 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0406 30 39 00 ---- van meer dan 48 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0406 30 90 00 --- met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0406 40 - blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die aders bevat die zijn verkregen door gebruik te 

maken van Penicillium roqueforti: 

  

0406 40 10 00 -- Roquefort 10 5 

0406 40 50 00 -- Gorgonzola 10 5 

0406 40 90 00 -- andere 10 5 

0406 90 - andere kaas:   

0406 90 01 00 -- bestemd voor verwerking 10 5 

  -- andere:   

0406 90 13 00 --- Emmentaler 10 5 

0406 90 15 00 --- Gruyère en Sbrinz 10 5 
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0406 90 17 00 --- Bergkäse en Appenzell 10 5 

0406 90 18 00 --- Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or en Tête de Moine 10 5 

0406 90 19 00 -- Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde melk waaraan 

fijngemalen kruiden zijn toegevoegd 

10 5 

0406 90 21 00 --- Cheddar 10 5 

0406 90 23 00 --- Edam 10 5 

0406 90 25 00 --- Tilsit 10 5 

0406 90 27 00 --- Butterkäse 10 5 

0406 90 29 00 --- Kashkaval 10 5 

0406 90 32 00 --- Feta 10 5 

0406 90 35 00 --- Kefalotyri 10 5 

0406 90 37 00 --- Finlandia 10 5 

0406 90 39 00 --- Jarlsberg 10 5 

  --- andere:   

0406 90 50 00 ---- schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk, in bergingsmiddelen die pekel bevatten of in zakken 

van schapen- of geitenvellen 

10 5 

  ---- andere:   

  ----- met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend op 

de vetvrije kaasmassa: 

  

  ------ van niet meer dan 47 gewichtspercenten:   

0406 90 61 00 ------- Grana Padano en Parmigiano Reggiano 10 5 
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0406 90 63 00 ------- Fiore Sardo en Pecorino 10 5 

0406 90 69 00 ------- andere 10 5 

  ------ van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten:   

0406 90 73 00 ------- Provolone 10 5 

0406 90 75 00 ------- Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano 10 5 

0406 90 76 00 ------- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo en Samsø 10 5 

0406 90 78 00 ------- Gouda 10 5 

0406 90 79 00 ------- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin en Taleggio 10 5 

0406 90 81 00 ------- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby en Monterey 10 5 

0406 90 82 00 ------- Camembert 10 5 

0406 90 84 00 ------- Brie 10 5 

0406 90 85 00 ------- Kefalograviera en Kasseri 10 5 

  ------- andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa:   

0406 90 86 00 -------- van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichtspercenten 10 5 

0406 90 87 00 -------- van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten 10 5 

0406 90 88 00 -------- van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten 10 5 

0406 90 93 00 ------ van meer dan 72 gewichtspercenten 10 5 

0406 90 99  ----- andere:   

0406 90 99 10 ------ kaas van koemelk in bergingsmiddelen die pekel bevatten 10 5 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 74 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0406 90 99 90 ------ andere 10 5 

0407 00 Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt:   

  - van pluimvee:   

  -- broedeieren:   

0407 00 11 00 --- van kalkoenen of van ganzen 0 0 

0407 00 19 00 --- andere 5 7 

0407 00 30 00 -- andere 12 7 

0407 00 90 00 - andere 12 7 

0408 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:   

0408 11 -- gedroogd:   

0408 11 20 00 --- ongeschikt voor menselijke consumptie 10 7 

0408 11 80 00 --- ander 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0408 19 -- ander:   

0408 19 20 00 --- ongeschikt voor menselijke consumptie 10 7 

  --- ander:   

0408 19 81 00 ---- vloeibaar 10 7 

0408 19 89 00 ---- ander, inclusief bevroren 10 7 
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  - andere:   

0408 91 -- gedroogd:   

0408 91 20 00 --- ongeschikt voor menselijke consumptie 10 7 

0408 91 80 00 --- andere 10 7 

0408 99 -- andere:   

0408 99 20 00 --- ongeschikt voor menselijke consumptie 10 7 

0408 99 80 00 --- andere 10 7 

0409 00 00 00 Natuurhoning 13 7 

0410 00 00 00 Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen 20 7 

05 HOOFDSTUK 5 - ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS 

GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 

  

0501 00 00 00 Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar 20 7 

0502 Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; afval 

van dit haar: 

  

0502 10 00 00 - haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar 20 7 

0502 90 00 00 - ander 20 7 

[0503]     

0504 00 00 00 Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, vers, 

gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 

5 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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0505 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: 

  

0505 10 - veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; dons:   

0505 10 10 00 -- ruw  20 7 

0505 10 90 00 -- andere 20 7 

0505 90 00 00 - andere 20 7 

0506 Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm gesneden), 

met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen: 

  

0506 10 00 00 - osseïne en met zuur behandelde beenderen 20 7 

0506 90 00 00 - andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0507 Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, hoeven, 

nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden; poeder 

en afval van deze stoffen: 

  

0507 10 00 00 - ivoor; poeder en afval, van ivoor 20 5 

0507 90 00 00 - andere 20 5 

0508 00 00 00 Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; schelpen 

en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten van 

inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder en afval 

van deze stoffen 

20 5 
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0510 00 00 00  Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en andere 

stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van farmaceutische 

producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd 

0 0 

0511 Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de 

soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie: 

  

0511 10 00 00 - rundersperma 0 0 

  - andere:   

0511 91 -- producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; 

dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3: 

  

0511 91 10 00 --- visafvallen 0 0 

0511 91 90 00 --- andere 5 0 

0511 99 -- andere:   

0511 99 10  --- pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen:   

0511 99 10 10 ---- pezen en zenuwen, voor geneeskundige doeleinden 0 0 

0511 99 10 90 ---- andere 5 0 

  --- echte sponsen:   

0511 99 31 00 ---- ruw 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0511 99 39 00 ---- andere 5 5 

0511 99 85 --- andere:   

0511 99 85 10 ---- embryo's van runderen 0 0 

0511 99 85 90 ---- andere 0 0 
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II AFDELING II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK   

06 HOOFDSTUK 6 - LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT   

0601 Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere 

dan die bedoeld bij post 1212: 

  

0601 10 - bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand:   

0601 10 10 00 -- hyacinten 5 1 

0601 10 20 00 -- narcissen 5 1 

0601 10 30 00 -- tulpen 5 1 

0601 10 40 00 -- gladiolen 5 1 

0601 10 90 00 -- andere 5 1 

0601 20 - bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels:   

0601 20 10 00 -- cichoreiplanten en -wortels 5 1 

0601 20 30 00 -- orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen 5 1 

0601 20 90 00 -- andere 5 1 

0602 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed:   

0602 10 - stekken zonder wortels en enten:   

0602 10 10 00 -- van de wijnstok 5 3 

0602 10 90 00 -- andere 5 1 
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0602 20 - bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt:   

0602 20 10 00 -- plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0602 20 90 00 -- andere 5 1 

0602 30 00 00 - rododendrons en azalea's, ook indien geënt 20 5 

0602 40 - rozen, ook indien geënt:   

0602 40 10 00 -- niet geënt noch geoculeerd 5 1 

0602 40 90 00 -- geënt of geoculeerd 5 1 

0602 90 - andere:   

0602 90 10 00 -- champignonbroed 10 3 

0602 90 20 00 -- ananasplantjes 10 3 

0602 90 30 00 -- groenteplanten en aardbeiplanten 10 3 

  -- andere:   

  --- planten voor de open grond:   

  ---- bomen en heesters:   

0602 90 41 00 ----- woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen) 15 3 

  ----- andere:   

0602 90 45 00 ------ bewortelde stekken en jonge planten 15 3 

0602 90 49 00 ------ andere 15 3 

  ---- andere planten voor de open grond:   
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0602 90 51 00 ----- vaste planten 15 3 

0602 90 59 00 ----- andere 15 3 

  --- kamerplanten:   

0602 90 70 00 ---- bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uitzondering van cactussen 15 3 

  ---- andere:   

0602 90 91 00 ----- bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzondering van cactussen 15 3 

0602 90 99 00 ----- andere 15 3 

0603 Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, 

gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: 

  

  - vers:   

0603 11 00 -- rozen:   

0603 11 00 10 --- van 1 juni tot en met 31 oktober 10 3 

0603 11 00 90 --- van 1 november tot en met 31 mei 5 0 

0603 12 00 -- anjers:   

0603 12 00 10 --- van 1 juni tot en met 31 oktober 10 3 

0603 12 00 90 --- van 1 november tot en met 31 mei 5 0 

0603 13 00 -- orchideeën:   

0603 13 00 10 --- van 1 juni tot en met 31 oktober 10 3 

0603 13 00 90 --- van 1 november tot en met 31 mei 5 0 
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0603 14 00 -- chrysanten:   

0603 14 00 10 --- van 1 juni tot en met 31 oktober 10 3 

0603 14 00 90 --- van 1 november tot en met 31 mei 5 0 

0603 19  -- andere:   

0603 19 10  --- gladiolen:   

0603 19 10 10 ---- van 1 juni tot en met 31 oktober 10 3 

0603 19 10 90 ---- van 1 november tot en met 31 mei 5 0 

0603 19 90 --- andere:   

0603 19 90 10 ---- van 1 juni tot en met 31 oktober 10 3 

0603 19 90 90 ---- van 1 november tot en met 31 mei 5 0 

0603 90 00 00 - andere 5 0 

0604 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of 

bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, 

vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd: 

  

0604 10 - mossen en korstmossen:   

0604 10 10 00 -- rendiermos 10 3 

0604 10 90 00 -- andere 10 3 

  - andere:   

0604 91 -- vers:   

0604 91 20 00 --- kerstbomen 10 3 
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0604 91 40 00 --- takken en twijgen van naaldbomen 10 3 

0604 91 90 00 --- andere 10 3 

0604 99 -- andere:   

0604 99 10 --- enkel gedroogd:   

0604 99 10 10 ---- van 1 november tot en met 30 april 5 0 

0604 99 10 90 ---- van 1 mei tot en met 31 oktober 10 3 

0604 99 90 --- andere:   

0604 99 90 10 ---- van 1 november tot en met 30 april 5 0 

0604 99 90 90 ---- van 1 mei tot en met 31 oktober 10 2 

07 HOOFDSTUK 7 - GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR 

VOEDINGSDOELEINDEN 

  

0701 Aardappelen, vers of gekoeld:   

0701 10 00 00 - pootaardappelen 2 0 

0701 90 - andere:   

0701 90 10 00 -- bestemd voor de vervaardiging van zetmeel 10 3 

  -- andere:   

0701 90 50 00 --- nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 januari tot en met 30 juni 10 3 

0701 90 90 00 --- andere 10 3 

0702 00 00 00 Tomaten, vers of gekoeld 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0703 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld:   
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0703 10 - uien en sjalotten:   

  -- uien:   

0703 10 11 00 --- plantuitjes  10 3 

0703 10 19 00 --- andere 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0703 10 90 00 -- sjalotten  10 3 

0703 20 00 00 - knoflook 10 3 

0703 90 00 00 - prei en andere eetbare looksoorten 20 5 

0704 Rodekool, wittekool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het 

geslacht "Brassica", vers of gekoeld: 

  

0704 10 00 00 - bloemkool  10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0704 20 00 00 - spruitjes 20 5 

0704 90 - andere:   

0704 90 10 00 -- witte kool en rode kool 20 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0704 90 90 00 -- andere 20 5 

0705 Sla (Lactuca sativa), andijvie, witloof en andere cichoreigroenten (Cichorium spp.), vers of gekoeld   

  - sla:   

0705 11 00 00 -- kropsla 20 3 

0705 19 00 00 -- andere 20 5 

  - andijvie, witloof en andere cichoreigroenten:   
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0705 21 00 00 -- witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 20 5 

50705 29 00 00 -- andere 20 5 

0706 Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, 

vers of gekoeld: 

  

0706 10 00 00 - wortelen en rapen 20 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0706 90 - andere:   

0706 90 10 00 -- knolselderij 20 5 

0706 90 30 00 -- mierikswortel of peperwortel (Cochlearia armoracia) 20 5 

0706 90 90 00 -- andere 20 5 

0707 00 Komkommers en augurken, vers of gekoeld:   

0707 00 05 00 - komkommers 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0707 00 90 00 - augurken 10 3 

0708 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld:   

0708 10 00 00 - erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 20 5 

0708 20 00 00 - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 5 

0708 90 00 00 - andere peulgroenten 20 5 

0709 Andere groenten, vers of gekoeld:   

0709 20 00 00 - asperges 20 5 

0709 30 00 00 - aubergines 20 Verlaging met 50% in 5 jaren 
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0709 40 00 00 - selderij, andere dan knolselderij 20 5 

  - paddenstoelen en truffels:   

0709 51 00 00 -- paddenstoelen van het geslacht "Agaricus" 20 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0709 59 -- andere:   

0709 59 10 00 --- cantharellen 20 5 

0709 59 30 00 --- eekhoorntjesbrood 20 5 

0709 59 50 00 --- truffels 20 5 

0709 59 90 00 --- andere 10 3 

0709 60 - vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta":   

0709 60 10 00 -- niet-scherpsmakende pepers 20 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  -- andere:   

0709 60 91 00 --- capsicumsoorten bestemd voor de vervaardiging van capsaïcine of van tincturen  17 5 

0709 60 95 00 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's 20 5 

0709 60 99 00 --- andere 15 5 

0709 70 00 00 - spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 15 5 

0709 90 - andere:   

0709 90 10 00 -- sla, andere dan "Lactuca sativa" en andere dan cichoreigroenten (Cichorium spp.) 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0709 90 20 00 -- snijbiet en kardoen 10 5 
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  -- olijven:   

0709 90 31 00 --- bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie 10 5 

0709 90 39 00 --- andere 10 5 

0709 90 40 00 -- kappers 10 5 

0709 90 50 00 -- venkel 20 5 

0709 90 60 00 -- suikermais 20 5 

0709 90 70 00 -- kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) 20 5 

0709 90 80 00 -- artisjokken 20 5 

0709 90 90 00 -- andere 20 5 

0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:   

0710 10 00 00 - aardappelen 15 3 

  - peulgroenten, ook indien gedopt:   

0710 21 00 00 -- erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0710 22 00 00 -- bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0710 29 00 00 -- andere 10 3 

0710 30 00 00 - spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 20 5 

0710 40 00 00 - suikermais 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0710 80 - andere groenten:   

0710 80 10 00 -- olijven 10 5 
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  -- vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta":   

0710 80 51 00 --- niet-scherpsmakende pepers 15 5 

0710 80 59 00 --- andere 15 5 

  -- paddenstoelen:   

0710 80 61 00 --- van het geslacht "Agaricus" 15 5 

0710 80 69 00 --- andere 15 5 

0710 80 70 00 -- tomaten 15 5 

0710 80 80 00 -- artisjokken 15 5 

0710 80 85 00 -- asperges 7 5 

0710 80 95 00 -- andere 15 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0710 90 00 00 - mengsels van groenten 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

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: 

  

0711 20 - olijven:   

0711 20 10 00 -- bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie 5 0 

0711 20 90 00 -- andere 5 0 

0711 40 00 00 - komkommers en augurken 20 5 

  - paddenstoelen en truffels:   

0711 51 00 00 -- paddenstoelen van het geslacht "Agaricus" 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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0711 59 00 00 -- andere 20 5 

0711 90 - andere groenten; mengsels van groenten:   

  -- groenten:   

0711 90 10 00 --- vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", andere dan niet-scherpsmakende pepers 20 5 

0711 90 30 00 --- suikermais 5 0 

0711 90 50 00 --- uien 20 5 

0711 90 70 00 --- kappers 5 0 

0711 90 80 00 --- andere 20 5 

0711 90 90 00 -- mengsels van groenten 20 5 

0712 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 00 - uien 15 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  - paddenstoelen, judasoren (Auricularia spp.), trilzwammen (Tremella spp.) en truffels:   

0712 31 00 00 -- paddenstoelen van het geslacht "Agaricus" 5 1 

0712 32 00 00 -- judasoren (Auricularia spp.) 5 1 

0712 33 00 00 -- trilzwammen (Tremella spp.)  5 1 

0712 39 00 00 -- andere 5 1 

0712 90 - andere groenten; mengsels van groenten:   

0712 90 05 00 -- aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid 20 5 

  -- suikermais (Zea mays var. saccharata):   
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0712 90 11 00 --- hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden 20 5 

0712 90 19 00 --- andere 10 3 

0712 90 30 00 -- tomaten 20 5 

0712 90 50 00 -- wortelen 20 5 

0712 90 90 00 -- andere 20 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0713 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten)   

0713 10 - erwten (Pisum sativum):   

0713 10 10 00 -- voor zaaidoeleinden 0 0 

0713 10 90 00 -- andere 5 0 

0713 20 00 00 - kekers 10 0 

  - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):   

0713 31 00 00 -- bonen van de soort "Vigna mungo (L.) Hepper" of "Vigna radiata (L.) Wilczek" 15 3 

0713 32 00 00 -- bonen van de soort "Phaseolus angularis" of "Vigna angularis" (adzukibonen) 20 5 

0713 33 -- bonen van de soort "Phaseolus vulgaris":   

0713 33 10 00 --- voor zaaidoeleinden 5 3 

0713 33 90 00 --- andere 5 3 

0713 39 00 00 -- andere 10 3 

0713 40 00 00 - linzen 10 3 
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0713 50 00 00 - tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba var. equina) en duivenbonen  

(Vicia faba var. minor) 

20 5 

0713 90 00 00 - andere 20 5 

0714 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: 

  

0714 10 - maniokwortel:   

0714 10 10 00 -- pellets van meel en gries 0 0 

  -- andere:   

0714 10 91 00 --- voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud 

van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in 

stukken gesneden 

0 0 

0714 10 99 00 --- andere 0 0 

0714 20 - bataten (zoete aardappelen):   

0714 20 10 00 -- vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie 20 5 

0714 20 90 00 -- andere 0 0 

0714 90 - andere:   

  -- arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan 

zetmeel: 

  

0714 90 11 00 --- voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud 

van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, ook indien in 

stukken gesneden 

20 5 

0714 90 19 00 --- andere 20 5 

0714 90 90 00 -- andere 0 0 
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08 HOOFDSTUK 8 - FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN   

0801 Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal:   

  - kokosnoten:   

0801 11 00 00 -- gedroogd 0 0 

0801 19 00 00 -- andere  0 0 

  - paranoten:   

0801 21 00 00 -- in de dop 10 3 

0801 22 00 00 -- zonder dop 10 3 

  - cashewnoten:   

0801 31 00 -- in de dop:   

0801 31 00 10 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 10 kg 0 0 

0801 31 00 90 --- andere 10 3 

0801 32 00 -- zonder dop:   

0801 32 00 10 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 10 kg of meer 0 0 

0801 32 00 90 --- andere 5 0 

0802 Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld:   

  - amandelen:   

0802 11 -- in de dop:   

0802 11 10  --- bittere amandelen:   
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0802 11 10 10 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 10 kg 0 0 

0802 11 10 90 ---- andere 5 0 

0802 11 90  --- andere:   

0802 11 90 10 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 10 kg 0 0 

0802 11 90 90 ---- andere 5 0 

0802 12 -- zonder dop:   

0802 12 10  --- bittere amandelen:   

0802 12 10 10 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 10 kg 0 0 

0802 12 10 90 ---- andere 5 0 

0802 12 90  --- andere:   

0802 12 90 10 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 10 kg 0 0 

0802 12 90 90 ---- andere 5 0 

  - hazelnoten (Corylus spp.):   

0802 21 00 -- in de dop:   

0802 21 00 10 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 10 kg of meer 0 0 

0802 21 00 90 --- andere 5 0 

0802 22 00 -- zonder dop:   

0802 22 00 10 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 10 kg of meer 0 0 

0802 22 00 90 --- andere 0 0 
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  - walnoten:   

0802 31 00 00 -- in de dop 10 3 

0802 32 00 00 -- zonder dop 10 3 

0802 40 00 00 - kastanjes (Castanea spp.)  5 0 

0802 50 00 00 - pistaches 5 0 

0802 60 00 00 - macadamianoten 15 3 

0802 90 - andere:   

0802 90 20 00 -- arecanoten (of betelnoten), colanoten en pecannoten 15 3 

0802 90 50 00 -- pingels of pignolen 15 3 

0802 90 85  -- andere:   

0802 90 85 10 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 10 kg of meer 0 0 

0802 90 85 90 --- andere 15 3 

0803 00 Bananen, "plantains" daaronder begrepen, vers of gedroogd   

  - vers:   

0803 00 11 00 -- "plantains" 0 0 

0803 00 19 00 -- andere 0 0 

0803 00 90 00 - gedroogd 0 0 

0804 Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, manga's en manggistans, vers of 

gedroogd: 

  

0804 10 00 00 - dadels 3 0 
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0804 20 - vijgen:   

0804 20 10 00 -- vers 3 0 

0804 20 90 00 -- gedroogd 3 0 

0804 30 00 00 - ananassen 3 0 

0804 40 00 00 - advocaten (avocado's) 3 0 

0804 50 00 00 - guaves, manga's en manggistans 0 0 

0805 Citrusvruchten, vers of gedroogd:   

0805 10 - sinaasappelen:   

0805 10 20 00 -- andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers 0 0 

0805 10 80 00 -- andere 0 0 

0805 20 - mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke 

kruisingen van citrusvruchten: 

  

0805 20 10 00 -- clementines 0 0 

0805 20 30 00 -- monreales en satsuma's 0 0 

0805 20 50 00 -- mandarijnen en wilkings 0 0 

0805 20 70 00 -- tangerines 0 0 

0805 20 90 00 -- andere 0 0 

0805 40 00 00 - pompelmoezen en pomelo's 0 0 

0805 50 - citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):   

0805 50 10 00 -- citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) 0 0 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 95 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

0805 50 90 00 -- lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0 0 

0805 90 00 00 - andere 0 0 

0806 Druiven, rozijnen en krenten:   

0806 10 - druiven:   

0806 10 10 00 -- voor tafelgebruik 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0806 10 90 00 -- andere 10 7 

0806 20 - rozijnen en krenten:   

0806 20 10 00 -- krenten 0 0 

0806 20 30 00 -- sultana's 0 0 

0806 20 90 00 -- andere rozijnen 0 0 

0807 Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's, vers:   

  - meloenen (watermeloenen daaronder begrepen):   

0807 11 00 -- watermeloenen:   

0807 11 00 10 --- van 1 december tot en met 31 maart 0 0 

0807 11 00 90 --- van 1 april tot en met 30 november 20 5 

0807 19 00 -- andere:   

0807 19 00 10 --- van 1 december tot en met 31 maart 0 0 

0807 19 00 90 --- van 1 april tot en met 30 november 20 5 

0807 20 00 00 - papaja's 0 0 
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0808 Appelen, peren en kweeperen, vers:   

0808 10 - appelen:   

0808 10 10 00 -- persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15 december 10 7 

0808 10 80  -- andere:   

0808 10 80 10 --- van 1 december tot en met 31 maart 0 0 

0808 10 80 90 --- van 1 april tot en met 30 november 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0808 20 - peren en kweeperen:   

  -- peren:   

0808 20 10 00 --- persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december 10 7 

0808 20 50  --- andere:   

0808 20 50 10 ---- van 1 december tot en met 31 maart 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0808 20 50 90 ---- van 1 april tot en met 30 november 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0808 20 90 00 -- kweeperen 10 3 

0809 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers:   

0809 10 00 00 - abrikozen 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0809 20  - kersen:   

0809 20 05 00 -- zure kersen (Prunus cerasus) 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0809 20 95 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0809 30 - perziken (nectarines daaronder begrepen):   
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0809 30 10 00 -- nectarines 5 7 

0809 30 90 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0809 40 - pruimen en sleepruimen:   

0809 40 05 00 -- pruimen  5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0809 40 90 00 -- sleepruimen 5 0 

0810 Ander fruit, vers:   

0810 10 00 00 - aardbeien  17 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0810 20 - frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen:   

0810 20 10 00 -- frambozen 20 5 

0810 20 90 00 -- andere 20 5 

0810 40 - veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht "Vaccinium":   

0810 40 10 00 -- rode bosbessen (vruchten van de "Vaccinium vitis-idaea") 20 5 

0810 40 30 00 -- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtillus") 20 5 

0810 40 50 00 -- vruchten van de "Vaccinium macrocarpon" en van de "Vaccinium corymbosum" 20 5 

0810 40 90 00 -- andere 20 5 

0810 50 00 00 - kiwi's 0 0 

0810 60 00 00 - doerians 10 0 

0810 90 - ander:   

0810 90 30 00 -- tamarindevruchten, cashewappelen, nangka's ("jackfruit"), lychees en sapodilla's 10 0 
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0810 90 40 00 -- passievruchten, carambola's en pitahaya's 10 0 

  -- zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:   

0810 90 50 00 --- zwarte aalbessen 20 5 

0810 90 60 00 --- rode aalbessen 20 5 

0810 90 70 00 --- andere 20 5 

0810 90 95 00 -- ander 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen: 

  

0811 10 - aardbeien:   

  -- met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

0811 10 11 00 --- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 10 3 

0811 10 19 00 --- andere 10 3 

0811 10 90 00 -- andere 10 3 

0811 20 - frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen:   

  -- met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

0811 20 11 00 --- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 10 3 

0811 20 19 00 --- andere 10 3 

  -- andere:   

0811 20 31 00 --- frambozen 10 3 
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0811 20 39 00 --- zwarte aalbessen 10 3 

0811 20 51 00 --- rode aalbessen 10 3 

0811 20 59 00 --- bramen en moerbeien 10 3 

0811 20 90 00 --- andere 10 3 

0811 90 - andere:   

  -- met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   

  --- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:   

0811 90 11 00 ---- tropische vruchten en tropische noten 10 3 

0811 90 19 00 ---- andere 10 3 

  --- andere:   

0811 90 31 00 ---- tropische vruchten en tropische noten 10 0 

0811 90 39 00 ---- andere 10 3 

  -- andere:   

0811 90 50 00 --- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtillus") 10 3 

0811 90 70 00 --- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtilloides" en van de "Vaccinium 

angustifolium") 

10 3 

  --- kersen:   

0811 90 75 00 ---- zure kersen (Prunus cerasus) 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

0811 90 80 00 ---- andere 10 3 

0811 90 85 00 --- tropische vruchten en tropische noten 10 0 

0811 90 95 00 --- andere 10 3 

 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 100 

Tarieflijsten van Oekraïne 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

812 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: 

  

0812 10 00 00 - kersen 20 Verlaging met 20% in 5 jaren   Verlaging met 20 % in 5 

jaren 

0812 90 - andere:   

0812 90 10 00 -- abrikozen 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0812 90 20 00 -- sinaasappelen 20 5 

0812 90 30 00 -- papaja's 20 5 

0812 90 40 00 -- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtillus") 20 5 

0812 90 70 00 -- guaves, manga's, manggistans, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's ("jackfruit"), 

sapodilla's, passievruchten, carambola's, pitahaya's en tropische noten 

20 5 

0812 90 98 00 -- andere 20 5 

0813 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 00 - abrikozen 0 0 

0813 20 00 00 - pruimen 0 0 

0813 30 00 00 - appelen 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

0813 40 - andere vruchten:   

0813 40 10 00 -- perziken, nectarines daaronder begrepen 12 3 

0813 40 30 00 -- peren 12 3 

0813 40 50 00 -- papaja's 12 3 
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0813 40 60 00 -- tamarindevruchten 12 3 

0813 40 70 00 -- cashewappelen, lychees, nangka's ("jackfruit"), sapodilla's, passievruchten, carambola's en 

pitahaya's 

12 3 

0813 40 95 00 -- andere 12 3 

0813 50 - 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 00 ---- van papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's ("jackfruit"), sapodilla's, 

passievruchten, carambola's en pitahaya's 

5 0 

0813 50 15 00 ---- andere 5 0 

0813 50 19 00 --- met pruimen 5 0 

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

0813 50 31 00 --- van tropische noten 5 0 

0813 50 39 00 --- andere 5 0 

  -- andere mengsels:   

0813 50 91 00 --- geen pruimen of vijgen bevattend 5 0 

0813 50 99 00 --- andere 5 0 

0814 00 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 

20 2 
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09 HOOFDSTUK 9 - KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN   

0901 Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; 

koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding: 

  

  - koffie, ongebrand:   

0901 11 00  -- waaruit geen cafeïne is verwijderd:   

0901 11 00 10 --- bestemd voor industriële verwerking 0 0 

0901 11 00 90 --- andere 0 0 

0901 12 00 00 -- waaruit cafeïne is verwijderd 0 0 

  - koffie, gebrand:   

0901 21 00 00 -- waaruit geen cafeïne is verwijderd 5 5 

0901 22 00 00 -- waaruit cafeïne is verwijderd 5 5 

0901 90 - andere:   

0901 90 10 00 -- bolsters en schillen, van koffie 0 0 

0901 90 90 00 -- koffiesurrogaten die koffie bevatten  20 5 

0902 Thee, ook indien gearomatiseerd:   

0902 10 00  - groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 

3 kg: 

  

0902 10 00 10 -- in theezakjes 10 3 

0902 10 00 90 -- andere 10 3 

0902 20 00  - andere groene (niet-gefermenteerde) thee:   

0902 20 00 10 -- in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van meer dan 10 kg 0 0 

0902 20 00 90 -- andere 10 3 
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0902 30 00 - zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde thee, in onmiddellijke verpakkingen 

met een inhoud van niet meer dan 3 kg: 

  

0902 30 00 10 -- in theezakjes 10 3 

0902 30 00 90 -- andere 10 3 

0902 40 00 - andere zwarte (gefermenteerde) thee en andere gedeeltelijk gefermenteerde thee:   

0902 40 00 10 -- in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van meer dan 10 kg 0 0 

0902 40 00 90 -- andere 10 3 

0903 00 00 00 Maté 5 5 

0904 Peper van het geslacht "Piper"; vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", gedroogd, 

fijngemaakt of gemalen: 

  

  - peper van het geslacht "Piper":   

0904 11 00 00 -- niet fijngemaakt en niet gemalen 0 0 

0904 12 00 00 -- fijngemaakt of gemalen 0 0 

0904 20 - vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", gedroogd, fijngemaakt of gemalen:   

  -- niet fijngemaakt en niet gemalen:   

0904 20 10 00 --- niet-scherpsmakende pepers 0 0 

0904 20 30 00 --- andere 0 0 

0904 20 90 00 -- fijngemaakt of gemalen 0 0 

0905 00 00 00 Vanille  0 0 

0906 Kaneel en kaneelknoppen:   

  - niet fijngemaakt en niet gemalen:   

0906 11 00 00 -- kaneel (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0 
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0906 19 00 00 -- andere 0 0 

0906 20 00 00 - fijngemaakt of gemalen 0 0 

0907 00 00 00 Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen 0 0 

0908 Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom:   

0908 10 00 00 - muskaatnoten 0 0 

0908 20 00 00 - foelie 0 0 

0908 30 00 00 - amomen en kardemom 0 0 

0909 Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad; jeneverbessen:   

0909 10 00 00 - anijszaad en steranijszaad 0 0 

0909 20 00 00 - korianderzaad 0 0 

0909 30 00 00 - komijnzaad 0 0 

0909 40 00 00 - karwijzaad 0 0 

0909 50 00 00 - venkelzaad; jeneverbessen 0 0 

0910  Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen:   

0910 10 00 00 - gember 0 0 

0910 20 - saffraan:   

0910 20 10 00 -- niet fijngemaakt en niet gemalen 0 0 

0910 20 90 00 -- fijngemaakt of gemalen 0 0 

0910 30 00 00 - kurkuma 0 0 
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  - andere:   

0910 91 -- mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit hoofdstuk:   

0910 91 10 00 --- niet fijngemaakt en niet gemalen 0 0 

0910 91 90 00 --- fijngemaakt of gemalen 0 0 

0910 99 -- andere   

0910 99 10 00 --- fenegriekzaad 0 0 

  --- tijm:   

  ---- niet fijngemaakt en niet gemalen:   

0910 99 31 00 ----- wilde tijm (Thymus serpyllum) 0 0 

0910 99 33 00 ----- andere 0 0 

0910 99 39 00 ---- fijngemaakt of gemalen 0 0 

0910 99 50 00 --- laurierbladeren 0 0 

0910 99 60 00 --- kerrie 0 0 

  --- andere:   

0910 99 91 00 ---- niet fijngemaakt en niet gemalen 0 0 

0910 99 99 00 ---- fijngemaakt of gemalen 0 0 

10 HOOFDSTUK 10 - GRANEN   

1001 Tarwe en mengkoren:   

1001 10 00  - harde tarwe:   

1001 10 00 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 

1001 10 00 90 -- andere  10 3 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 106 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

1001 90 - andere:   

1001 90 10 00 -- spelt, bestemd voor zaaidoeleinden 10 3 

  -- spelt, zachte tarwe en mengkoren:   

1001 90 91 00 --- zachte tarwe en mengkoren, bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 

1001 90 99 00 --- andere  10 3 

1002 00 00 00 Rogge 20 5 

1003 00 Gerst:   

1003 00 10 00 - zaaigoed 5 0 

1003 00 90 00 - andere 5 0 

1004 00 00 00 Haver 5 0 

1005 Mais:   

1005 10 - zaaigoed:   

  -- hybriden:   

1005 10 11 00 --- dubbele hybriden en topcrosshybriden 0 0 

1005 10 13 00 --- drieweghybriden 0 0 

1005 10 15 00 --- enkele hybriden 0 0 

1005 10 19 00 --- andere 0 0 

1005 10 90 00 -- andere 0 0 

1005 90 00 00 - andere 10 3 
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1006 Rijst:   

1006 10 - padie:   

1006 10 10 00 -- bestemd voor zaaidoeleinden 5 0 

  -- andere:   

  --- voorgekookte (parboiled) rijst:   

1006 10 21 00 ---- rondkorrelige rijst 5 0 

1006 10 23 00 ---- halflangkorrelige rijst 5 0 

  ---- langkorrelige rijst:   

1006 10 25 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 10 27 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

  --- andere:   

1006 10 92 00 ---- rondkorrelige rijst 5 0 

1006 10 94 00 ---- halflangkorrelige rijst 5 0 

  ---- langkorrelige rijst:   

1006 10 96 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 10 98 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

1006 20 - gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst:   

  -- voorgekookte (parboiled) rijst:   

1006 20 11 00 --- rondkorrelige rijst 5 0 
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1006 20 13 00 --- halflangkorrelige rijst 5 0 

  --- langkorrelige rijst:   

1006 20 15 00 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 20 17 00 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

  -- andere:   

1006 20 92 00 --- rondkorrelige rijst 5 0 

1006 20 94 00 --- halflangkorrelige rijst 5 0 

  --- langkorrelige rijst:   

1006 20 96 00 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 20 98 00 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

1006 30 - halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd:   

  -- halfwitte rijst:   

  --- voorgekookte (parboiled) rijst:   

1006 30 21 00 ---- rondkorrelige rijst 5 0 

1006 30 23 00 ---- halflangkorrelige rijst 5 0 

  ---- langkorrelige rijst:   

1006 30 25 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 30 27 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

  --- andere:   

1006 30 42 00 ---- rondkorrelige rijst 5 0 
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1006 30 44 00 ---- halflangkorrelige rijst 5 0 

  ---- langkorrelige rijst:   

1006 30 46 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 30 48 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

  -- volwitte rijst:   

  --- voorgekookte (parboiled) rijst:   

1006 30 61 00 ---- rondkorrelige rijst 5 0 

1006 30 63 00 ---- halflangkorrelige rijst 5 0 

  ---- langkorrelige rijst:   

1006 30 65 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 30 67 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

  --- andere:   

1006 30 92 00 ---- rondkorrelige rijst 5 0 

1006 30 94 00 ---- halflangkorrelige rijst 5 0 

  ---- langkorrelige rijst:   

1006 30 96 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 5 0 

1006 30 98 00 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 5 0 

1006 40 00 00 - breukrijst 5 0 

1007 00 Graansorgho:   

1007 00 10 00 - hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden 2 0 

1007 00 90 00 - andere 2 0 
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1008 Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen:   

1008 10 00 00 - boekweit 20 5 

1008 20 00 00 - gierst 20 5 

1008 30 00 00 - kanariezaad 5 0 

1008 90  - andere granen:   

1008 90 10 00 -- triticale 20 5 

1008 90 90  -- andere:   

1008 90 90 10 --- wilde rijst (korrels van Zizania aquatica, voor menselijke consumptie) 1 0 

1008 90 90 90 --- andere 20 0 

11 HOOFDSTUK 11 - PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; 

TARWEGLUTEN 

  

1101 00 Meel van tarwe of van mengkoren:   

  - van tarwe:   

1101 00 11 00 -- van harde tarwe ("durum") 15 5 

1101 00 15 00 -- van zachte tarwe en spelt 15 5 

1101 00 90 00 - van mengkoren 15 5 

1102 Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren:   

1102 10 00 00 - roggemeel 20 5 

1102 20 - maismeel:   

1102 20 10 00 -- waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt 20 5 

1102 20 90 00 -- ander 20 5 
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1102 90 - ander:   

1102 90 10 00 -- van gerst 20 5 

1102 90 30 00 -- van haver 20 5 

1102 90 50 00 -- rijstmeel 20 5 

1102 90 90 00 -- ander 20 5 

1103 Gries, griesmeel en pellets van granen:   

  - gries en griesmeel:   

1103 11 -- van tarwe:   

1103 11 10 00 --- van harde tarwe ("durum") 20 5 

1103 11 90 00 --- van zachte tarwe en spelt  20 5 

1103 13 -- van mais:   

1103 13 10 00 --- waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt 20 5 

1103 13 90 00 --- andere 20 5 

1103 19 -- van andere granen:   

1103 19 10 00 --- van rogge 20 5 

1103 19 30 00 --- van gerst 20 5 

1103 19 40 00 --- van haver 20 5 

1103 19 50 00 --- van rijst 20 5 

1103 19 90 00 --- ander 20 5 

1103 20 - pellets:   

1103 20 10 00 -- van rogge 20 5 

1103 20 20 00 -- van gerst 20 5 
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1103 20 30 00 -- van haver 20 5 

1103 20 40 00 -- van mais 20 5 

1103 20 50 00 -- van rijst 20 5 

1103 20 60 00 -- van tarwe 20 5 

1103 20 90 00 -- andere 20 5 

1104 Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of 

gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of 

gemalen: 

  

  - granen, geplet of in vlokken:   

1104 12 -- van haver:    

1104 12 10 00 --- geplet 20 5 

1104 12 90 00 --- vlokken 10 5 

1104 19 -- van andere granen:    

1104 19 10 00 --- van tarwe 20 5 

1104 19 30 00 --- van rogge 20 5 

1104 19 50 00 --- van mais 20 5 

  --- van gerst:   

1104 19 61 00 ---- geplet 20 5 

1104 19 69 00 ---- vlokken 20 5 

  --- andere:   

1104 19 91 00 ---- vlokken van rijst 20 5 
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1104 19 99 00 ---- andere  10 5 

  - andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken):   

1104 22 -- van haver:   

1104 22 20 00 --- gepeld 20 5 

1104 22 30 00 --- gepeld en gesneden of gebroken ("grutten") 20 5 

1104 22 50 00 --- gepareld 20 5 

1104 22 90 00 --- enkel gebroken 20 5 

1104 22 98 00 --- andere 20 5 

1104 23 -- van mais:   

1104 23 10 00 --- gepeld, al dan niet gesneden of gebroken 20 5 

1104 23 30 00 --- gepareld 20 5 

1104 23 90 00 --- enkel gebroken 20 5 

1104 23 99 00 --- andere 20 5 

1104 29 -- van andere granen:    

  --- van gerst:   

1104 29 01 00 ---- gepeld 20 5 

1104 29 03 00 ---- gepeld en gesneden of gebroken ("grutten") 20 5 

1104 29 05 00 ---- gepareld 20 5 

1104 29 07 00 ---- enkel gebroken 20 5 

1104 29 09 00 ---- andere 20 5 
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  --- andere:   

  ---- gepeld, al dan niet gesneden of gebroken:   

1104 29 11 00 ----- van tarwe 20 5 

1104 29 18 00 ----- andere 20 5 

1104 29 30 00 ---- gepareld 20 5 

  ---- enkel gebroken:   

1104 29 51 00 ----- van tarwe 20 5 

1104 29 55 00 ----- van rogge 20 5 

1104 29 59 00 ----- andere 20 5 

  ---- andere:   

1104 29 81 00 ----- van tarwe  20 5 

1104 29 85 00 ----- van rogge 20 5 

1104 29 89 00 ----- andere 20 5 

1104 30 - graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:   

1104 30 10 00 -- van tarwe 20 5 

1104 30 90 00 -- van andere granen 20 5 

1105 Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen:   

1105 10 00 00 - meel, gries en poeder 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1105 20 00 00 - vlokken, korrels en pellets  20 Verlaging met 50% in 5 jaren 
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1106 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 00 - van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713 20 5 

1106 20 - van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714:   

1106 20 10 00 -- gedenatureerd 20 5 

1106 20 90 00 -- ander 20 5 

1106 30 - van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8:   

1106 30 10 00 -- van bananen 10 3 

1106 30 90 00 -- ander 10 3 

1107 Mout, ook indien gebrand:   

1107 10 - niet gebrand:   

  -- van tarwe:   

1107 10 11 00 --- in de vorm van meel 10 3 

1107 10 19 00 --- ander 10 3 

  -- ander:   

1107 10 91 00 --- in de vorm van meel 10 3 

1107 10 99 00 --- ander 10 7 

1107 20 00 00 - gebrand  10 3 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 116 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

1108 Zetmeel en inuline:   

  - zetmeel:   

1108 11 00 00 -- tarwezetmeel 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1108 12 00 00 -- maiszetmeel 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1108 13 00 00 -- aardappelzetmeel 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1108 14 00 00 -- maniokzetmeel (cassave) 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1108 19 -- ander zetmeel:   

1108 19 10 00 --- rijstzetmeel 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1108 19 90 00 --- ander 15 3 

1108 20 00 00 - inuline 20 5 

1109 00 00 00 Tarwegluten, ook indien gedroogd 15 3 

12 HOOFDSTUK 12 - OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, 

ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG 

GEBRUIK; STRO EN VOEDER 

  

1201 00 Sojabonen, ook indien gebroken:   

1201 00 10 00 - bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 

1201 00 90 00 - andere 0 0 

1202 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken:   

1202 10 - in de dop:   

1202 10 10  -- bestemd voor zaaidoeleinden:   

1202 10 10 10 --- in verpakkingen met een nettogewicht van 25 kg of meer 0 0 
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1202 10 10 90 --- andere 5 0 

1202 10 90 -- andere   

1202 10 90 10 --- in verpakkingen met een nettogewicht van 25 kg of meer 0 0 

1202 10 90 90 --- andere 5 0 

1202 20 00 - gedopt, ook indien gebroken:   

1202 20 00 10 --- in verpakkingen met een nettogewicht van 25 kg of meer 0 0 

1202 20 00 90 -- andere 5 0 

1203 00 00 00 Kopra 5 0 

1204 00 Lijnzaad, ook indien gebroken:   

1204 00 10 00 - bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 

1204 00 90 00 - andere 5 0 

1205  Kool- en raapzaad, ook indien gebroken:   

1205 10  - kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur:   

1205 10 10 00 -- bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 

1205 10 90 00 -- ander 0 0 

1205 90 00  - andere:   

1205 90 00 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 

1205 90 00 90 -- andere 0 0 

1206 00 Zonnebloempitten, ook indien gebroken:   

1206 00 10 00 - bestemd voor zaaidoeleinden 0 0 
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  - andere:   

1206 00 91 00 -- gedopt; ongedopt en grijs/wit gestreept 10 3 

1206 00 99 00 -- andere 10 Verlaging met 20 % in 5 jaren 

1207 Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken:   

1207 20 - katoenzaad:   

1207 20 10 00 -- bestemd voor zaaidoeleinden 5 0 

1207 20 90 00 -- ander 5 0 

1207 40 - sesamzaad:   

1207 40 10 00 -- bestemd voor zaaidoeleinden 5 0 

1207 40 90 00 -- ander 5 0 

1207 50 - mosterdzaad:   

1207 50 10 00 -- bestemd voor zaaidoeleinden 5 0 

1207 50 90 00 -- ander 5 0 

  - andere:   

1207 91 -- maanzaad:   

1207 91 10 00 --- bestemd voor zaaidoeleinden 5 0 

1207 91 90 00 --- ander 5 0 

1207 99 -- andere:   

1207 99 15 00 --- bestemd voor zaaidoeleinden 5 0 
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  --- andere:   

1207 99 91 00 ---- hennepzaad 5 0 

1207 99 97 00 ---- andere 5 0 

1208 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel:   

1208 10 00 00 - van sojabonen 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1208 90 00 00 - ander  5 0 

1209 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen:   

1209 10 00 00 - suikerbietenzaad 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  - zaad van voedergewassen:   

1209 21 00 00 -- van luzerne 0 0 

1209 22 -- van klaver (Trifolium spp.):   

1209 22 10 00 --- van rode klaver (Trifolium pratense L.) 0 0 

1209 22 80 00 --- ander 0 0 

1209 23 -- van zwenkgras:   

1209 23 11 00 --- van beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) 0 0 

1209 23 15 00 --- van rood zwenkgras (Festuca rubra L.) 0 0 

1209 23 80 00 --- ander 0 0 

1209 24 00 00 -- van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) 0 0 

1209 25 -- van raaigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):   

1209 25 10 00 --- van Westerwolds en Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.) 0 0 
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1209 25 90 00 --- van Engels raaigras (Lolium perenne L.) 0 0 

1209 29 -- ander:   

1209 29 10 00 --- van wikken; van ruw beemdgras (Poa palustris L., Poa trivialis L.); van kropaar (Dactylis 

glomerata L.); van struisgras (Agrostis) 

0 0 

1209 29 35 00 --- timotheegraszaad 0 0 

1209 29 50 00 --- lupinezaad 0 0 

1209 29 60 00 --- voederbietenzaad (Beta vulgaris var. alba) 0 0 

1209 29 80 00 --- ander 0 0 

1209 30 00 00 - zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen 0 0 

  - ander:   

1209 91 -- groentezaad:   

1209 91 10 00 --- koolrabizaad (Brassica oleracea L., var. caulorapa en gongylodes L.) 0 0 

1209 91 30 00 --- rodebietenzaad (Beta vulgaris var. conditiva)  0 0 

1209 91 90 00 --- ander 0 0 

1209 99 -- ander:   

1209 99 10 00 --- zaden van woudbomen en van woudheesters 0 0 

  --- ander:   

1209 99 91 00 ---- zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen, ander dan dat bedoeld bij 

onderverdeling 1209 30 00 00 

0 0 

1209 99 99 00 ---- ander 0 0 
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1210 Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline   

1210 10 00 00 - hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1210 20  hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline:   

1210 20 10 00 -- hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets, met lupuline verrijkt; lupuline 20 Verlaging met 30% in 5 jaren 

1210 20 90 00 -- andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1211 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerk-

industrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, 

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

  

1211 20 00 00 - ginsengwortel 0 0 

1211 30 00 00 - cocabladeren 0 0 

1211 40 00 00 - papaverbolkaf  0 0 

1211 90 - andere:   

1211 90 30 00 -- tonkabonen 0 0 

1211 90 85 00 -- andere 0 0 

1212 Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of 

gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige 

producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit "Cichorium intybus sativum" daaronder 

begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder 

begrepen: 

  

1212 20 00 00 - zeewier en andere algen 15 5 

  - andere:   

1212 91 -- suikerbieten:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 122 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

1212 91 20 00 --- gedroogd, ook indien in poedervorm 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1212 91 80 00 --- andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1212 99 -- andere:   

1212 99 20 00 --- suikerriet 20 7 

1212 99 30 00 --- sint–jansbrood 15 5 

  --- sint-jansbroodpitten:   

1212 99 41 00 ---- niet gepeld, niet gebroken of niet gemalen 15 5 

1212 99 49 00 ---- andere 15 5 

1212 99 70 00 --- andere 15 5 

1213 00 00 00 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets 20 5 

1214 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), 

mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets: 

  

1214 10 00 00 - luzernemeel en luzerne in pellets 5 1 

1214 90 - andere:   

1214 90 10 00 -- mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voederwortels 5 1 

1214 90 90 00 -- andere 5 1 

13 HOOFDSTUK 13 - GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN 

PLANTENEXTRACTEN 

  

1301 Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van 

natuurlijke oorsprong: 

  

1301 20 00 00 - Arabische gom 0 0 
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1301 90 00 00 - andere 0 0 

1302 Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit 

plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd: 

  

  - plantensappen en plantenextracten:   

1302 11 00 00 -- opium 0 0 

1302 12 00 00 -- van zoethout 0 0 

1302 13 00 00 -- van hop 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1302 19 -- andere:   

1302 19 05 00 --- vanille-oleohars 0 0 

1302 19 80 00 --- andere 0 0 

1302 20 - pectinestoffen, pectinaten en pectaten:   

1302 20 10 00 -- in droge toestand 0 0 

1302 20 90 00 -- andere 0 0 

  - plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:   

1302 31 00 00 -- agaragar 0 0 

1302 32 -- plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten 

of uit guarzaden: 

  

1302 32 10 00 --- uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten 0 0 

1302 32 90 00 --- uit guarzaden 0 0 

1302 39 00 00 -- andere 0 0 
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14 HOOFDSTUK 14 - STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN 

PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 

  

1401 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk 

(bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of 

geverfd stro van graangewassen): 

  

1401 10 00 00 - bamboe 2 0 

1401 20 00 00 - rotting 2 0 

1401 90 00 00 - andere 2 0 

[1402]     

[1403]     

1404 Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen:   

1404 20 00 00 - katoenlinters 2 0 

1404 90 00 00 - andere 2 0 

III AFELING III - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIE-

PRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN 

PLANTAARDIGE OORSPRONG 

  

15 HOOFDSTUK 15 - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN 

DISSOCIATIEPRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF 

VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG 

  

1501 00 Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 

of 1503: 

  

  - varkensvet (reuzel daar onder begrepen):   

1501 00 11 00 -- bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke 

consumptie 

20 7 

1501 00 19 00 -- ander 20 7 

1501 00 90 00 - vet van gevogelte 20 7 
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1502 00 Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503:   

1502 00 10  - bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke 

consumptie: 

  

1502 00 10 10 -- uitgesmolten of verkregen door uitpersen, voor de vervaardiging van zeep 0 0 

1502 00 10 90 -- ander 12 7 

1502 00 90 00 - ander 12 7 

1503 00 Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, 

noch op andere wijze bereid: 

  

  - varkensstearine en oleostearine:   

1503 00 11 00 -- bestemd voor industrieel gebruik 20 7 

1503 00 19 00 -- andere 20 7 

1503 00 30 00 - talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

20 7 

1503 00 90 00 - andere 20 7 

1504 Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, 

doch niet chemisch gewijzigd: 

  

1504 10 - oliën uit vislevers en fracties daarvan:   

1504 10 10 00 -- met een gehalte aan vitamine A van 2 500 of minder internationale eenheden per gram 7 0 

  -- andere:   

1504 10 91 00 --- van heilbot 7 0 

1504 10 99 00 --- andere 7 0 

1504 20 - vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan oliën uit vislevers:   

1504 20 10 00 -- vaste fracties 7 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 126 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

1504 20 90 00 -- andere 7 0 

1504 30 - vetten en oliën van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan:   

1504 30 10 00 -- vaste fracties 7 0 

1504 30 90 00 -- andere 7 0 

1505 00 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:   

1505 00 10 00 - ruw wolvet 10 5 

1505 00 90 00 - andere 10 5 

1506 00 00 00 Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet 

chemisch gewijzigd 

10 5 

1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:   

1507 10 - ruwe olie, ook indien ontgomd:   

1507 10 10 00 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie  

5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1507 10 90 00 -- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1507 90 - andere:   

1507 90 10 00 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1507 90 90 00 -- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1508 Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:   

1508 10 - ruwe olie:   

1508 10 10 00 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1508 10 90 00 -- andere 10 3 
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1508 90 - andere:   

1508 90 10 00 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1508 90 90 00 -- andere 10 3 

1509 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:   

1509 10 - verkregen bij de eerste persing:   

1509 10 10 00 -- lampolie 10 0 

1509 10 90 00 -- andere 10 5 

1509 90 00 00 - andere 10 5 

1510 00 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet 

chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, 

daaronder begrepen: 

  

1510 00 10 00 - ruwe olie 10 5 

1510 00 90 00 - andere 20 5 

1511 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:   

1511 10 - ruwe olie:   

1511 10 10 00 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

0 0 

1511 10 90 00 -- andere 0 0 

1511 90 - andere:   

  -- vaste fracties:   

1511 90 11 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1511 90 19 00 --- andere 0 0 
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  -- andere:   

1511 90 91 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

0 0 

1511 90 99 00 --- andere 0 0 

1512 Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, 

doch niet chemisch gewijzigd: 

  

  - zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan:   

1512 11 -- ruwe olie:   

1512 11 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

8 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  --- andere:   

1512 11 91 00 ---- zonnebloemzaadolie 20 5 

1512 11 99 00 ---- saffloerolie 20 5 

1512 19 -- andere:   

1512 19 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

10 5 

1512 19 90 --- andere:   

1512 19 90 10 ---- zonnebloemzaadolie 30 5 

1512 19 90 90 ---- saffloerolie 20 5 

  - katoenzaadolie en fracties daarvan:   

1512 21 -- ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol:   

1512 21 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

10 3 

1512 21 90 00 --- andere 10 3 
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1512 29 -- andere:   

1512 29 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

10 3 

1512 29 90 00 --- andere 10 3 

1513 Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien 

geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: 

  

  - kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan:   

1513 11 -- ruwe olie:   

1513 11 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

0 0 

  --- andere:   

1513 11 91 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1513 11 99 00 ---- andere 0 0 

1513 19 -- andere:   

  --- vaste fracties:   

1513 19 11 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1513 19 19 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

1513 19 30 00 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

0 0 

  ---- andere:   

1513 19 91 00 ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1513 19 99 00 ----- andere 0 0 
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  - palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan:   

1513 21 -- ruwe olie:   

1513 21 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

0 0 

  --- andere:   

1513 21 30 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1513 21 90 00 ---- andere 0 0 

1513 29 -- andere:   

  --- vaste fracties:   

1513 29 11 00 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1513 29 19 00 ---- andere 0 0 

  --- andere   

1513 29 30 00 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

0 0 

  ---- andere:   

1513 29 50 00 ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1513 29 90 00 ----- andere 0 0 

1514 Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch 

niet chemisch gewijzigd: 

  

  - koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan erucazuur, alsmede fracties daarvan:   

1514 11 -- ruwe olie:   

1514 11 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie  

5 0 

1514 11 90 00 --- andere 5 0 
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1514 19  -- andere:   

1514 19 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie  

5 0 

1514 19 90 00 --- andere 5 0 

  - andere:   

1514 91 -- ruwe olie:   

1514 91 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie  

5 0 

1514 91 90 00 --- andere 5 0 

1514 99 -- andere:   

1514 99 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie  

5 0 

1514 99 90 00 --- andere 5 0 

1515 Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, 

ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd: 

  

  - lijnolie en fracties daarvan:   

1515 11 00 00 -- ruwe olie 20 5 

1515 19 -- andere:   

1515 19 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1515 19 90 00 --- andere 20 5 

  - maïsolie en fracties daarvan:   

1515 21 -- ruwe olie:   

1515 21 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

20 5 
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1515 21 90 00 --- andere 20 5 

1515 29 -- andere:   

1515 29 10 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 5 

1515 29 90 00 --- andere 15 3 

1515 30 - ricinusolie en fracties daarvan:   

1515 30 10 00 -- bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur hetwelk bestemd is voor de 

vervaardiging van synthetische textielvezels en van kunststof 

0 0 

1515 30 90 00 -- andere 0 0 

1515 50 - sesamolie en fracties daarvan:   

  -- ruwe olie:   

1515 50 11 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1515 50 19 00 --- andere 10 3 

  -- andere:   

1515 50 91 00 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1515 50 99 00 --- andere 5 0 

1515 90 - andere:   

1515 90 11  -- tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten:   

1515 90 11 10 --- tungolie en fracties daarvan 10 3 

1515 90 11 90 --- andere 5 0 
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  -- tabakszaadolie en fracties daarvan:   

  --- ruwe olie:   

1515 90 21 00 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1515 90 29 00 ---- andere 5 0 

  --- andere:   

1515 90 31 00 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

1515 90 39 00 ---- andere 5 0 

  -- andere oliën, alsmede fracties daarvan:   

  --- ruwe oliën:   

1515 90 40 00 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

  ---- andere:   

1515 90 51 00 ----- vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

1 kg 

5 0 

1515 90 59 00 ----- vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 5 0 

  --- andere:   

1515 90 60 00 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5 0 

  ---- andere:   

1515 90 91 00 ----- vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

1 kg 

5 0 

1515 90 99 00 ----- vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 5 0 
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1516 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:   

1516 10 10  -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:   

1516 10 10 10 --- van zeezoogdieren 10 3 

1516 10 10 90 -- andere 20 5 

1516 10 90  -- andere:   

1516 10 90 10 --- van zeezoogdieren 10 3 

1516 10 90 90 --- andere 20 5 

1516 20 - plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan:   

1516 20 10 00 -- gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde "opal wax" 20 5 

  -- andere:   

1516 20 91  --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg:   

1516 20 91 10 ---- olijfolie  10 3 

1516 20 91 20 ---- palmolie 5 5 

  ---- palmpittenolie en fracties daarvan, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd   

1516 20 91 31 ----- palmpittenolie 5 5 

1516 20 91 32 ----- palmpitoleïne 5 5 

1516 20 91 33 ----- gehydrogeneerde palmpitstearine 5 5 
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1516 20 91 90 ---- andere 20 5 

  --- andere:   

1516 20 95 00 ---- koolzaad- en raapzaadolie, lijnolie, zonnebloemzaadolie, illipenotenolie, karitenotenolie, 

makoreolie, touloucounazadenolie en babassunotenolie, voor ander technisch of industrieel gebruik 

dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

20 5 

  ---- andere:   

1516 20 96  ----- grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonnebloemzaadolie; andere oliën met een gehalte 

aan vrije vetzuren van minder dan 50 gewichtspercenten en met uitzondering van palmpittenolie, van 

illipenotenolie, van kokosolie, van koolzaad- en raapzaadolie en van kopaivaolie: 

  

  ------ palmolie:   

1516 20 96 11 ------- in verpakkingen van niet meer dan 20 kg 5 0 

1516 20 96 15 ------- andere 5 0 

1516 20 96 90 ------ andere 20 5 

1516 20 98  ----- andere:   

  ------ olie en fracties daarvan bestemd voor de vervaardiging van producten voor menselijke 

consumptie: 

  

1516 20 98 11 ------- palmpittenolie, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd  0 0 

1516 20 98 12 ------- palmpitoleïne, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd 0 0 

1516 20 98 13 ------- palmpitstearine, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd  0 0 

1516 20 98 19 ------- andere 0 0 

  ------ andere:   

1516 20 98 21 ------- palmpittenolie, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd, voor technisch of industrieel gebruik 5 5 

1516 20 98 22 ------- palmpitoleïne, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd, voor technisch of industrieel gebruik 5 5 
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1516 20 98 23 ------- palmpitstearine, geraffineerd, gebleekt en gedeodoriseerd, voor technisch of industrieel 

gebruik 

5 5 

1516 20 98 90 ------ andere 10 5 

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 of oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516: 

  

1517 10 - margarine, andere dan vloeibare margarine:   

1517 10 10 00 -- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 

15 gewichtspercenten 

10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1517 10 90 00 -- andere 10 Verlaging met 30% in 5 jaren 

1517 90 - andere:   

1517 90 10 00 -- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 

15 gewichtspercenten 

15 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  -- andere:   

1517 90 91 00 --- mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën 15 Verlaging met 30% in 5 jaren 

1517 90 93 00 --- mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor 

het insmeren van bakvormen 

15 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1517 90 99 --- andere   

  ---- mengsels van oliën voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie:   

1517 90 99 11 ----- zogenaamde "shortenings" en speciale vetten, zoals cacaobotersubstituenten (CBS) cacaoboter-

equivalenten (CBE), cacaobotervervangers (CBR) en mengsels van plantaardige vetten en oliën, ook 

indien gehydrogeneerd 

0 0 

1517 90 99 19 ----- andere 0 0 
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  ---- andere:   

1517 90 99 91 ----- zogenaamde "shortenings" en speciale vetten, zoals cacaobotersubstituenten (CBS) cacaoboter-

equivalenten (CBE), cacaobotervervangers (CBR) en mengsels van plantaardige vetten en oliën, ook 

indien gehydrogeneerd, voor levensmiddelen 

5 Verlaging met 30% in 5 jaren 

1517 90 99 99 ----- andere 15 Verlaging met 30% in 5 jaren 

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: 

  

1518 00 10 00 - linoxyne 5 0 

  - mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie: 

  

1518 00 31 00 -- ruwe 10 3 

1518 00 39 00 -- andere 10 3 

  - andere:   

1518 00 91 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  

10 3 

  -- andere:   

1518 00 95 00 --- mengsels en bereidingen van dierlijke vetten en oliën of van dierlijke en plantaardige vetten en 

oliën, alsmede fracties daarvan, niet geschikt voor menselijke consumptie 

20 5 

1518 00 99 00 --- andere 20 5 
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[1519]      

1520 00 00 00 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen 0 0 

1521 Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot 

(spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd: 

  

1521 10 00 00 - plantaardige was  0 0 

1521 90 - andere:   

1521 90 10 00 -- walschot (spermaceti), ruw of geraffineerd, ook indien gekleurd 15 3 

  -- bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd:   

1521 90 91 00 --- ruw 15 3 

1521 90 99 00 --- andere 15 3 

1522 00 Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:   

1522 00 10 00 - dégras 20 5 

  - afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was:   

  -- die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft:   

1522 00 31 00 --- soapstocks 20 5 

1522 00 39 00 --- andere 20 5 

  -- andere:   

1522 00 91 00 --- droesem of bezinksel van olie; soapstocks 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1522 00 99 00 --- andere 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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IV AFDELING IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOL-

HOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE 

TABAKSSURROGATEN 

  

16 HOOFDSTUK 16 - BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN 

WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN 

  

1601 00 Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, 

voor menselijke consumptie: 

  

1601 00 10 00 - van lever  15 7 

  - andere:   

1601 00 91 00 -- gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken 15 Verlaging met 50% in 10 jaren 

1601 00 99 00 -- andere 15 Verlaging met 50% in 10 jaren 

1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:   

1602 10 00 00 - gehomogeniseerde bereidingen 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1602 20 - van levers van dieren van alle soorten:   

  -- van ganzen of van eenden:   

1602 20 11 00 --- 75 of meer gewichtspercenten vette levers (foies gras) bevattend 10 7 

1602 20 19 00 --- andere 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

1602 20 90 00 -- andere 20 Verlaging met 50% in 10 jaren 

  - van pluimvee bedoeld bij post 0105:   

1602 31 -- van kalkoenen:   

  --- 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend:   

1602 31 11 00 ---- uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kalkoenen bevattend 20 7 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 140 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

1602 31 19 00 ---- andere 20 7 

1602 31 30 00 --- 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, 

bevattend 

20 7 

1602 31 90 00 --- andere 20 7 

1602 32 -- van hanen of van kippen:   

  --- 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend:   

1602 32 11 00 ---- niet gekookt en niet gebakken 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1602 32 19 00 ---- andere 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1602 32 30 00 --- 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, 

bevattend 

15 7 

1602 32 90 00 --- andere 15 7 

1602 39 -- andere:   

  --- 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend:   

1602 39 21 00 ---- niet gekookt en niet gebakken 20 7 

1602 39 29 00 ---- andere 20 7 

1602 39 40 00 --- 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, 

bevattend 

20 7 

1602 39 80 00 --- andere 20 7 

  - van varkens:   

1602 41 -- hammen en delen daarvan:   

1602 41 10 00 --- van varkens (huisdieren) 10 7 

1602 41 90 00 --- andere 10 7 

1602 42 -- schouders en delen daarvan:   
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1602 42 10 00 --- van varkens (huisdieren) 10 7 

1602 42 90 00 --- andere 10 7 

1602 49 -- andere, mengsels daaronder begrepen:   

  --- van varkens (huisdieren):   

  ---- 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet 

ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend: 

  

1602 49 11 00 ----- karbonadestrengen (uitgezonderd halskarbonades) en delen daarvan, mengsels van 

karbonadestreng en ham daaronder begrepen 

10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

1602 49 13 00 ----- halskarbonades en delen daarvan, mengsels van halskarbonade en schouder daaronder begrepen 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

1602 49 15 00 ----- andere mengsels die ham, schouder, karbonadestreng of halskarbonade, alsmede delen daarvan 

bevatten 

10 7 

1602 49 19 00 ----- andere 10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

1602 49 30 00 ---- 40 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke 

soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

10 7 

1602 49 50 00 ---- minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet 

ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

10 Verlaging met 50% in 7 jaren 

1602 49 90 00 --- andere 10 7 

1602 50 - van runderen:   

1602 50 10 00 -- niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken met niet gekookt en niet 

gebakken 

10 7 

  -- andere:   

  --- in luchtdichte verpakkingen:   

1602 50 31 00 ---- corned beef 10 7 

1602 50 39 00 ---- andere 10 7 
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1602 50 80 00 --- andere 10 7 

1602 90 - andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder begrepen:   

1602 90 10 00 -- bereidingen van bloed van dieren van alle soorten 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  -- andere:   

1602 90 31 00 --- van wild of van konijn 10 7 

1602 90 41 00 --- van rendieren 10 7 

  --- andere:   

1602 90 51 00 ---- vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend 10 7 

  ---- andere:   

  ----- vlees of slachtafvallen van runderen bevattend:   

1602 90 61 00 ------ niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of 

gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken 

slachtafvallen 

10 7 

1602 90 69 00 ------ andere 10 7 

  ----- andere:   

  ------ van schapen en van geiten:   

  ------- niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of 

gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken 

slachtafvallen 

  

1602 90 72 00 -------- van schapen 10 7 

1602 90 74 00 -------- van geiten 10 7 

  ------- andere:   

1602 90 76 00 -------- van schapen  10 7 

1602 90 78 00 -------- van geiten  10 7 
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1602 90 98 00 ------ andere 10 7 

1603 00 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere 

ongewervelde waterdieren: 

  

1603 00 10 00 - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 0 0 

1603 00 80 00 - andere 0 0 

1604 Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit:   

  - vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt:   

1604 11 00 00 -- zalm 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 12 -- haring:   

1604 12 10 00 --- filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie 

voorgebakken, bevroren 

5 5 

  --- andere:   

1604 12 91 00 ---- in luchtdichte verpakkingen 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 12 99 00 ---- andere 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 13 -- sardines, sardinella's en sprot:    

  --- sardines:   

1604 13 11 00 ---- in olijfolie 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1604 13 19 00 ---- andere 10 0 

1604 13 90  --- andere:   

1604 13 90 10 ---- sprot in olie 10 0 

1604 13 90 90 ---- andere 10 0 

1604 14 -- tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.):   
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  --- tonijn en boniet:   

1604 14 11 00 ---- in plantaardige olie 7 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  ---- andere:   

1604 14 16 00 ----- filets, zogenaamde "loins" 7 Verlaging met 20% in 10 jaren 

1604 14 18 00 ----- andere 7 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 14 90 00 --- bonito (Sarda spp.) 7 7 

1604 15 -- makreel:   

  --- van de soorten "Scomber scombrus" en "Scomber japonicus":   

1604 15 11 ---- filets:   

1604 15 11 10 ----- van de soort "Scomber scombrus" 5 5 

1604 15 11 20 ----- van de soort "Scomber japonicus" 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

1604 15 19  ---- andere:   

1604 15 19 10 ----- van de soort "Scomber scombrus" 5 7 

1604 15 19 20 ----- van de soort "Scomber japonicus" 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1604 15 90 00 --- van de soort "Scomber australasicus" 5 5 

1604 16 00 00 -- ansjovis 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 19 -- andere:   

1604 19 10 00 --- zalmvissen, andere dan zalm 8 7 

  --- vis van het geslacht "Euthynnus" andere dan boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):   

1604 19 31 00 ---- filets, zogenaamde "loins" 10 5 
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1604 19 39 00 ---- andere 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 19 50 00 --- vis van de soort "Orcynopsis unicolor" 10 3 

  --- andere:   

1604 19 91  ---- filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie 

voorgebakken, bevroren: 

  

1604 19 91 10 ----- van roodbaars van de soort "Sebastes marinus"  5 3 

1604 19 91 20 ----- van heek van de soort "Urophycis chuss" 5 3 

1604 19 91 30 ----- van heek van de soort "Merluccius bilinearis"  5 3 

1604 19 91 40 ----- van heek van de soort "Merluccius productus"  5 3 

1604 19 91 90 ----- andere 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  ---- andere:   

1604 19 92 00 ----- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5 

1604 19 93 00 ----- koolvis (Pollachius virens) 5 5 

1604 19 94  ----- heek (Merluccius spp., Urophycis spp.):   

1604 19 94 10 ------ van de soort "Merluccius productus" 5 5 

1604 19 94 20 ------ van de soort "Merluccius bilinearis" 5 5 

1604 19 94 30 ------ van de soort "Urophycis chuss" 5 5 

1604 19 94 90 ------ andere 5 7 

1604 19 95 00 ---- Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting  

(Pollachius pollachius) 

5 5 

1604 19 98  ----- andere:   

1604 19 98 10 ------ roodbaars van de soort "Sebastes marinus" 5 5 
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1604 19 98 20  ------ vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 5 5 

1604 19 98 30 ------ snoekbaars (Stizostedion spp.) 5 5 

1604 19 98 90 ------ andere 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1604 20 - andere bereidingen en conserven van vis:   

1604 20 05 00 -- bereidingen van surimi 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  -- andere:   

1604 20 10 00 --- van zalm 5 5 

1604 20 30  --- van andere zalmvissen:   

1604 20 30 10 ---- van trekzalm "Salvelinus alpinus" 5 3 

1604 20 30 90 ---- andere 5 7 

1604 20 40 00 --- van ansjovis 10 7 

1604 20 50  --- van sardines, van bonito (Sarda spp,), van makreel van de soorten "Scomber scrombus" en 

"Scomber japonicus" en van vis van de soort "Orcynopsis unicolor": 

  

1604 20 50 10 ---- van makreel van de soort "Scomber scombrus" 10 5 

1604 20 50 20 ---- van bonito 5 5 

1604 20 50 30 ---- van vis van de soort "Orcynopsis unicolor"  5 5 

1604 20 50 90 ---- van andere vissoorten 10 5 

1604 20 70 00 --- van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht "Euthynnus" 5 5 

1604 20 90 ---- van andere vissoorten:   

1604 20 90 10 ---- van vis van de orde van de steurachtigen (Acipenseriformes) 5 5 
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1604 20 90 20 ----- van snoekbaars (Stizostedion spp.) 5 5 

1604 20 90 90 ---- van andere vissoorten 5 0 

1604 30 - kaviaar en kaviaarsurrogaten   

1604 30 10 00 -- kaviaar (kuit van steur) 10 5 

1604 30 90 00 -- kaviaarsurrogaten  10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

1605 Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 

waterdieren: 

  

1605 10 00 00 - krab 0 0 

1605 20 - garnaal:   

1605 20 10 00 -- in luchtdichte verpakkingen 0 0 

  -- andere:   

1605 20 91 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 kg 0 0 

1605 20 99 00 --- andere 0 0 

1605 30 - zeekreeft:   

1605 30 10 00 -- vlees van zeekreeften, gekookt, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van 

kreeftenboter, kreeftenpasteien, kreeftensoep of kreeftensaus 

0 0 

1605 30 90 00 -- andere 0 0 

1605 40 00 00 - andere schaaldieren 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

1605 90 - andere:   

  -- weekdieren:   

  --- mossel (Mytilus spp., Perna spp.):   

1605 90 11 00 ---- in luchtdichte verpakkingen 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 
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1605 90 19 00 ---- andere 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

1605 90 30 00 --- andere 5 Verlaging met 20% in 10 jaren 

1605 90 90 00 -- andere ongewervelde waterdieren 10 Verlaging met 20% in 10 jaren 

17  HOOFDSTUK 17 - SUIKER EN SUIKERWERK   

1701 Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm:   

  - ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen:   

1701 11 -- rietsuiker:   

1701 11 10 00 --- bestemd om te worden geraffineerd  50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

1701 11 90 00 --- andere 50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

1701 12 -- beetwortelsuiker:   

1701 12 10 00 --- bestemd om te worden geraffineerd  50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

1701 12 90 00 --- andere 50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

  - andere:   

1701 91 00 00 -- gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

1701 99 -- andere:   
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1701 99 10 00 --- witte suiker 50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

1701 99 90 00 --- andere 50 TC_Suiker (30 000 - 40 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) (1) 

1702 Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder 

begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; 

kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd; karamel: 

  

  - lactose (melksuiker) en melksuikerstroop:   

1702 11 00 00 -- bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije 

lactose, berekend op de droge stof 

5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 19 00 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 20 - ahornsuiker en ahornsuikerstroop:   

1702 20 10 00 -- ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 5 0 

1702 20 90 00 -- andere 5 0 

1702 30 - glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose 

bevattend: 

  

1702 30 10 00 -- isoglucose 5 0 

  -- andere:   

  --- bevattende, in droge toestand, 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose:   

1702 30 51 00 ---- in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 30 59 00 ---- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  --- andere:   
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1702 30 91 00 ---- in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 5 0 

1702 30 99 00 ---- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 40 - glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 

fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker: 

  

1702 40 10 00 -- isoglucose 5 0 

1702 40 90 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 50 00 00 - chemisch zuivere fructose 5 0 

1702 60 - andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50 gewichtspercenten fructose 

bevattend, met uitzondering van invertsuiker: 

  

1702 60 10 00 -- isoglucose 5 0 

1702 60 80 00 -- Inulinestroop 5 0 

1702 60 95 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 90 - andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 

50 gewichtspercenten fructose bevatten: 

  

1702 90 10 00 -- chemisch zuivere maltose 5 0 

1702 90 30 00 -- isoglucose 5 0 

1702 90 50 00 -- maltodextrine en maltodextrinestroop 5 0 

1702 90 60 00 -- kunsthoning, ook indien met natuurhoning vermengd 5 0 

  -- karamel:   

1702 90 71 00 --- bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  --- andere:   
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1702 90 75 00 ---- in poeder, ook indien geagglomereerd 5 0 

1702 90 79 00 ---- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1702 90 80 00 -- inulinestroop 5 0 

1702 90 99 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1703 Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker:   

1703 10 00 00 - van rietsuiker 10 3 

1703 90 00 00 - andere 10 3 

1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):   

1704 10 - 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: 

  

1704 10 11 00 --- in de vorm van stroken 10 0 

1704 10 19 00 --- andere 10 0 

  -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) van 60 of meer gewichtspercenten: 

  

1704 10 91 00 --- in de vorm van stroken 10 0 

1704 10 99 00 --- andere  10 0 

1704 90 - ander:   

1704 90 10 00 -- zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere 

toegevoegde stoffen 

10 3 

1704 90 30 00 -- witte chocolade 10 0 

  -- ander   
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1704 90 51 00 --- pasta's en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud 

van 1 kg of meer 

10 0 

1704 90 55 00 --- keelpastilles en hoestbonbons 10 0 

1704 90 61 00 --- dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen 10 0 

  --- ander:   

1704 90 65 00 ---- gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder begrepen 10 0 

1704 90 71 00 ---- zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld 10 0 

1704 90 75 00 ---- karamels, toffees en dergelijke 10 0 

  ---- andere:   

1704 90 81 00 ----- verkregen door samenpersing 10 0 

1704 90 99 00 ----- ander 10 0 bij een suikergehalte <70%; 

verlaging met 20% in 5 jaren 

bij een suikergehalte ≥70% 

18 HOOFDSTUK 18 - CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN   

1801 00 00 00 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand 0 0 

1802 00 00 00 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao 5 1 

1803 Cacaopasta, ook indien ontvet:   

1803 10 00 00 - niet ontvet  0 0 

1803 20 00 00 - geheel of gedeeltelijk ontvet 0 0 

1804 00 00 00 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie 0 0 

1805 00 00 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:   
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1805 00 00 10 - in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van meer dan 10 kg 0 0 

1805 00 00 90 - andere 0 0 

1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:   

1806 10 - cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd:   

1806 10 15 00 -- 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 5 gewichtspercenten 

5 0 

1806 10 20 00 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch minder dan 

65 gewichtspercenten  

5 0 

1806 10 30 00 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder dan 

80 gewichtspercenten 

5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1806 10 90 00 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer gewichtspercenten 

5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1806 20 - 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 00 -- 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 

15 0 

1806 20 30 00 -- met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 25 of meer doch 

minder dan 31 gewichtspercenten 

15 0 

  -- andere:   

1806 20 50 00 --- met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichtspercenten 15 0 

1806 20 70 00 --- zogenaamde "chocolate milk crumb" 15 - 20% in 5 jaren 
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1806 20 80 00 --- cacaofantasie 15 0 

1806 20 95 00 --- andere 15 0 bij een suikergehalte <70%; 

verlaging met 20% in 5 jaren 

bij een suikergehalte ≥70% 

  - andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:    

1806 31 00 00 -- gevuld 10 0 

1806 32 -- niet gevuld:   

1806 32 10 00 --- met toegevoegde granen, noten of andere vruchten 5 0 

1806 32 90 00 --- andere 5 0 

1806 90 - andere:   

  -- chocolade en chocoladewerken:   

  --- bonbons of pralines, ook indien gevuld:   

1806 90 11 00 ---- alcohol bevattend 10 0 

1806 90 19 00 ---- andere 10 0 

  --- andere:   

1806 90 31 00 ---- gevuld 10 0 

1806 90 39  ---- niet gevuld:   

1806 90 39 10 ----- producten die niet voor menselijke consumptie geschikte spelletjes of aandenkens bevatten 10 0 

1806 90 39 90 ----- andere 10 0 

1806 90 50 00 -- suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao 

bevatten 

10 0 
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1806 90 60 00 -- boterhampasta die cacao bevat 10 0 

1806 90 70 00 -- bereidingen voor dranken, die cacao bevatten 10 0 

1806 90 90 00 -- andere 10 0 

19 HOOFDSTUK 19 - BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN 

MELK; GEBAK 

  

1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of 

moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel 

ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie 

van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten 

cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

1901 10 00 00 - bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

1901 20 00 00 - mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905 10 0 

1901 90 - andere:   

  -- moutextract:   

1901 90 11 00 --- met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten 10 0 

1901 90 19 00 --- ander 10 0 

  -- andere:   

1901 90 91 00 --- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, 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 

10 0 

1901 90 99 00 --- andere 10 0 bij een suikergehalte <70%; 

verlaging met 20% in 5 jaren 

bij een suikergehalte ≥70% 
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1902 Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere 

wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, 

ook indien bereid: 

  

  - deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:   

1902 11 00 00 -- waarin ei is verwerkt 20 0 

1902 19 -- andere:   

1902 19 10 00 --- geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend 15 0 

1902 19 90 00 --- andere 15 0 

1902 20 - gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid):   

1902 20 10 00 -- bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde 

waterdieren 

20 5 

1902 20 30 00 -- bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met 

inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong 

20 5 

  -- andere:   

1902 20 91 00 --- gekookt of gebakken 20 0 

1902 20 99 00 --- andere 20 0 

1902 30 - andere deegwaren:   

1902 30 10 00 -- gedroogd 10 0 

1902 30 90 00 -- andere 10 0 

1902 40 - koeskoes:   

1902 40 10 00 -- niet bereid 20 0 
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1902 40 90 00 -- andere 20 0 

1903 00 00 00 Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en 

dergelijke 

20 5 

1904 Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere 

dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met 

uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd 

noch elders onder begrepen 

  

1904 10 - graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren:   

1904 10 10 00 -- op basis van mais 10 0 

1904 10 30 00 -- op basis van rijst 10 0 

1904 10 90 00 -- andere 10 0 

1904 20 - bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels 

van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen: 

  

1904 20 10 00 -- bereidingen van de soort "Muesli", op basis van niet-geroosterde graanvlokken 10 0 

  -- andere:   

1904 20 91 00 --- op basis van mais 10 0 

1904 20 95 00 --- op basis van rijst 10 0 

1904 20 99 00 --- andere 10 0 

1904 30 00 00 - bulgurtarwe 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

1904 90 - andere:   

1904 90 10 00 -- op basis van rijst 10 0 

1904 90 80 00 -- andere 10 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 158 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

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: 

  

1905 10 00 00 - bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd 10 0 

1905 20 - ontbijtkoek:   

1905 20 10 00 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) van minder dan 30 gewichtspercenten 

10 0 

1905 20 30 00 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 

10 0 

1905 20 90 00 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder 

begrepen) van 50 of meer gewichtspercenten 

10 0 

  - koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes:   

1905 31 -- koekjes en biscuits, gezoet:   

  --- geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten:   

1905 31 11 00 ---- in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g 10 0 

1905 31 19 00 ---- andere 10 0 

  --- andere:   

1905 31 30 00 ---- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten 10 0 

  ---- andere:   

1905 31 91 00 ----- dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag 10 0 

1905 31 99 00 ----- andere 10 0 

1905 32 -- wafels en wafeltjes:   

1905 32 05 00 --- met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten 10 0 
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  --- andere:   

  ---- geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten:   

1905 32 11 00 ----- in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g 10 0 

1905 32 19 00 ----- andere 10 0 

  ---- andere:   

1905 32 91 00 ----- gezouten, ook indien gevuld 10 0 

1905 32 99 00 ----- andere 10 0 

1905 40 - beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten:   

1905 40 10 00 -- beschuit 12 0 

1905 40 90 00 -- andere 12 0 

1905 90 - andere:   

1905 90 10 00 -- matses 10 0 

1905 90 20 00 -- ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van 

meel of van zetmeel 

10 0 

  -- andere:   

1905 90 30 00 --- brood waaraan geen honing, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers 

en aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof 

10 0 

1905 90 45 00 --- koekjes en biscuits 10 0 

1905 90 55 00 --- geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd 10 0 

  --- andere:   
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1905 90 60 00 ---- gezoet 10 0 

1905 90 90 00 ---- andere 10 0 

20 HOOFDSTUK 20 - BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE 

PLANTENDELEN 

  

2001 Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur:   

2001 10 00 00 - komkommers en augurken 10 3 

2001 90 - andere:   

2001 90 10 00 -- mangochutney 17 3 

2001 90 20 00 -- scherpsmakende vruchten van het geslacht "Capsicum" 17 3 

2001 90 30 00 -- suikermais (Zea mays var. saccharata) 17 3 

2001 90 40 00 -- broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een 

zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten  

17 0 

2001 90 50 00 -- paddenstoelen 17 3 

2001 90 60 00 -- palmharten 17 3 

2001 90 65 00 -- olijven 17 3 

2001 90 70 00 -- niet-scherpsmakende pepers 17 3 

2001 90 91 00 -- tropische vruchten en tropische noten 17 3 

2001 90 93 00 -- uien 17 3 

2001 90 99 00 -- andere 17 3 
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2002 Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur:   

2002 10 - tomaten, geheel of in stukken:   

2002 10 10 00 -- gepelde 8 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2002 10 90 00 -- andere 8 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2002 90 - andere:   

  -- met een gehalte aan droge stof van minder dan 12 gewichtspercenten:   

2002 90 11 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 12 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2002 90 19 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  -- met een gehalte aan droge stof van 12 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:   

2002 90 31 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 12 3 

2002 90 39 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12 3 

  -- met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichtspercenten:   

2002 90 91 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 12 3 

2002 90 99 00 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2003 Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur:   

2003 10 - paddenstoelen van het geslacht "Agaricus";   

2003 10 20 00 -- voorlopig verduurzaamd, volledig gekookt 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2003 10 30 00 -- andere 10 3 

2003 20 00 00 - truffels 10 3 
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2003 90 00 00 - andere 10 3 

2004 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere 

dan de producten bedoeld bij post 2006: 

  

2004 10 - aardappelen:   

2004 10 10  -- enkel gekookt of gebakken:   

2004 10 10 10 --- in verpakkingen van 1 kg of meer, niet bestemd voor de verkoop in het klein 5 0 

2004 10 10 90 --- andere 15 3 

  -- andere:   

2004 10 91 00 --- in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken 10 0 

2004 10 99 --- andere:   

2004 10 99 10 ---- in verpakkingen van 1 kg of meer, niet bestemd voor de verkoop in het klein 5 Verlaging met 50% in 5 jaren 

2004 10 99 90 ---- andere 15 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2004 90 - andere groenten en mengsels van groenten   

2004 90 10 00 -- suikermais (Zea mays var. saccharata) 15 3 

2004 90 30 00 -- zuurkool, kappers en olijven 15 3 

2004 90 50 00 -- erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop (Phaseolus spp.) 15 3 

  -- andere, mengsels daaronder begrepen:   

2004 90 91 00 --- uien, enkel gekookt of gebakken 15 3 

2004 90 98 00 --- andere 15 3 
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2005 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 00 - gehomogeniseerde groenten 15 3 

2005 20 - aardappelen:   

2005 20 10 00 -- in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken 12 0 

  -- andere:   

2005 20 20 00 --- in schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of gearomatiseerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor 

onmiddellijk verbruik 

12 Verlaging met 50% in 5 jaren 

2005 20 80 00 --- andere 12 3 

2005 40 00 00 - erwten (Pisum sativum) 12 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):   

2005 51 00 00 -- gedopt 15 3 

2005 59 00 00 -- andere 15 3 

2005 60 00 00 - asperges 15 3 

2005 70 - olijven:   

2005 70 10 00 -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 5 kg 10 7 

2005 70 90 00 -- andere 10 3 

2005 80 00 00 - suikermais (Zea mays var. saccharata) 10 7 

  - andere groenten en mengsels van groenten:   

2005 91 00 00 -- bamboescheuten 10 3 
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2005 99  -- andere:   

2005 99 10 00 --- scherpsmakende vruchten van het geslacht "Capsicum" 7 3 

2005 99 20 00 --- kappers 10 3 

2005 99 30 00 --- artisjokken 7 3 

2005 99 40 00 --- wortelen 10 3 

2005 99 50 00 --- mengsels van groenten 7 3 

2005 99 60 00 --- zuurkool 10 3 

2005 99 90 00 --- andere 10 3 

2006 00 Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, 

geglaceerd of uitgekristalliseerd): 

  

2006 00 10 00 - gember 20 5 

  - andere:   

  -- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten:   

2006 00 31 00 --- kersen 20 5 

2006 00 35 00 --- tropische vruchten en tropische noten 20 5 

2006 00 38 00 --- andere 20 5 

  -- andere:   

2006 00 91 00 --- tropische vruchten en tropische noten 20 5 

2006 00 99 00 --- andere 20 5 
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2007 Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, 

met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:  

  

2007 10 - gehomogeniseerde bereidingen:   

2007 10 10 00 -- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 10 3 

  -- andere:   

2007 10 91 00 --- van tropische vruchten 10 3 

2007 10 99 00 --- andere 10 3 

  - andere:   

2007 91 -- citrusvruchten:   

2007 91 10 00 --- met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten 15 3 

2007 91 30 00 --- met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten 15 3 

2007 91 90 00 --- andere 15 3 

2007 99 -- andere:   

  --- met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:   

2007 99 10 00 ---- pruimenmoes en pruimenpasta, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 

verpakking van meer dan 100 kg en bestemd voor industriële verwerking 

10 3 

2007 99 20 00 ---- kastanjepasta ("crème de marrons") 10 3 

  ---- andere:   

2007 99 31 00 ----- van kersen 10 3 

2007 99 33 00 ----- van aardbeien 10 3 
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2007 99 35 00 ----- van frambozen 10 3 

2007 99 39 00 ----- andere 10 3 

  --- met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten   

2007 99 55 00 ---- appelmoes 10 3 

2007 99 57  ---- andere:   

2007 99 57 10 ----- bananenpuree, ramboetan, tropische vruchten en tropische noten, geen toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen bevattend, bevroren of op aseptische wijze verduurzaamd, in verpakkingen met 

een netto-inhoud van meer dan 190 kg 

10 3 

2007 99 57 90 ----- andere 10 3 

  --- andere:   

2007 99 91 00 ---- appelmoes 10 3 

2007 99 93 00 ---- van tropische vruchten en tropische noten 2 0 

2007 99 98 ---- andere:   

2007 99 98 10 ----- bananenpuree, geen toegevoegde suiker of andere zoetstoffen bevattend, op aseptische wijze 

verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg 

10 0 

2007 99 98 90 ----- andere 10 3 

2008 Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met 

toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

  - noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:   

2008 11 -- grondnoten:   

2008 11 10 00 --- pindakaas 10 3 
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  --- andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:   

  ---- meer dan1 kg:   

2008 11 92 00 ----- gebrand 0 0 

2008 11 94 00 ----- andere 10 3 

  ---- niet meer dan 1 kg:   

2008 11 96 00 ----- gebrand 10 3 

2008 11 98 00 ----- andere 10 3 

2008 19 -- andere, mengsels daaronder begrepen:   

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

2008 19 11 00 ---- tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 

50 gewichtspercenten of meer  

10 3 

  ---- andere:   

2008 19 13 00 ----- amandelen en pmpernoten (pistaches), gebrand 0 0 

2008 19 19 00 ----- andere 0 0 

  --- andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

1 kg: 

  

2008 19 91 00 ---- tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 

50 gewichtspercenten of meer 

10 3 

  ---- andere:   

  ----- gebrande noten:   

2008 19 93 00 ------ amandelen en pimpernoten (pistaches) 10 3 

2008 19 95 00 ------ andere 10 3 

2008 19 99 00 ----- andere 10 3 
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2008 20 - ananas:   

  -- met toegevoegde alcohol:   

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

2008 20 11 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten 10 3 

2008 20 19 00 ---- andere 10 3 

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

2008 20 31 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten 10 3 

2008 20 39 00 ---- andere 10 3 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg: 

  

2008 20 51 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten 10 3 

2008 20 59 00 ---- andere 10 3 

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg: 

  

2008 20 71 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten 10 3 

2008 20 79 00 ---- andere 10 3 

2008 20 90 --- zonder toegevoegde suiker:   

2008 20 90 10 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 4,5 kg of meer 2 0 

2008 20 90 90 ---- andere 10 3 
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2008 30 -- citrusvruchten:   

  -- met toegevoegde alcohol:   

  --- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:   

2008 30 11 00 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 15 3 

2008 30 19 00 ---- andere 15 3 

  --- andere:   

2008 30 31 00 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 15 3 

2008 30 39 00 ---- andere 15 3 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg: 

  

2008 30 51 00 ---- partjes van pompelmoezen en van pomelo's 15 3 

2008 30 55 00 ---- mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen; clementines, wilkings en andere 

dergelijke kruisingen van citrusvruchten 

15 3 

2008 30 59 00 ---- andere 15 3 

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg: 

  

2008 30 71 00 ---- partjes van pompelmoezen en van pomelo's 15 3 

2008 30 75 00 ---- mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen; clementines, wilkings en andere 

dergelijke kruisingen van citrusvruchten 

15 3 

2008 30 79 00 ---- andere 15 3 

2008 30 90 --- zonder toegevoegde suiker:   

2008 30 90 10 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 4,5 kg of meer 2 0 

2008 30 90 90 ---- andere 15 3 
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2008 40 - 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 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas  15 3 

2008 40 19 00 ----- andere 15 3 

  ---- andere:   

2008 40 21 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 15 3 

2008 40 29 00 ----- andere 15 3 

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

2008 40 31 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 15 3 

2008 40 39 00 ---- andere 15 3 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg: 

  

2008 40 51 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 15 3 

2008 40 59 00 ---- andere 15 3 

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg: 

  

2008 40 71 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 15 3 

2008 40 79 00 ---- andere 15 3 

2008 40 90 00 --- zonder toegevoegde suiker 15 3 
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2008 50 - abrikozen:   

  -- 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 50 11 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas  15 3 

2008 50 19 00 ----- andere 15 3 

  ---- andere:   

2008 50 31 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas  15 3 

2008 50 39 00 ----- andere 15 3 

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

2008 50 51 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 15 3 

2008 50 59 00 ---- andere 15 3 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg: 

  

2008 50 61 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 15 3 

2008 50 69 00 ---- andere 15 3 

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg: 

  

2008 50 71 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 15 3 

2008 50 79 00 ---- andere 15 3 
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  --- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 

van: 

  

2008 50 92 00 ---- 5 kg of meer 15 3 

2008 50 94 00 ---- 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg 15 3 

2008 50 99 00 ---- minder dan 4,5 kg 15 3 

2008 60 - kersen:   

  -- met toegevoegde alcohol:   

  --- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:   

2008 60 11 00 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 10 3 

2008 60 19 00 ---- andere 10 3 

  --- andere:   

2008 60 31 00 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 10 3 

2008 60 39 00 ---- andere 0 0 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van:   

2008 60 50 00 ---- meer dan 1 kg 10 3 

2008 60 60 00 ---- niet meer dan 1 kg 10 3 

  --- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 

van: 

  

2008 60 70 00 ---- 4,5 kg of meer 10 3 

2008 60 90 00 ---- minder dan 4,5 kg 10 3 
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2008 70 - perziken (nectarines daaronder begrepen):   

  -- 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 70 11 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 15 3 

2008 70 19 00 ----- andere 15 3 

  ---- andere:   

2008 70 31 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 15 3 

2008 70 39 00 ----- andere 15 3 

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

2008 70 51 00 --- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 15 3 

2008 70 59 00 ---- andere 15 3 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg: 

  

2008 70 61 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 15 3 

2008 70 69 00 ---- andere 15 3 

  --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg: 

  

2008 70 71 00 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 15 3 

2008 70 79 00 ---- andere 15 3 
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  --- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 

van: 

  

2008 70 92 00 ---- 5 kg of meer 15 3 

2008 70 98 00 ---- minder dan 5 kg 15 3 

2008 80 - aardbeien:   

  -- met toegevoegde alcohol:   

  --- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:   

2008 80 11 00 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 10 3 

2008 80 19 00 ---- andere 10 3 

  --- andere:   

2008 80 31 00 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 10 3 

2008 80 39 00 ---- andere 10 3 

  -- zonder toegevoegde alcohol:   

2008 80 50 00 --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

10 3 

2008 80 70 00 --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

10 3 

2008 80 90 00 --- zonder toegevoegde suiker 10 3 

  - andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen:   

2008 91 00 00 -- palmharten 5 0 
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2008 92 -- mengsels:   

  --- met toegevoegde alcohol:   

  ---- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:   

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

2008 92 12 00 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten 

van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 14 00 ------ andere 15 3 

  ----- andere:   

2008 92 16 00 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten 

van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 18 00 ------ andere 15 3 

  ---- andere:   

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

2008 92 32 00 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten 

van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 34 00 ------ andere 15 3 

  ----- andere:   

2008 92 36 00 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten 

van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 38 00 ------ andere 15 3 
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  --- zonder toegevoegde alcohol:   

  ---- met toegevoegde suiker:   

  ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg   

2008 92 51 00 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten 

van 50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 59 00 ------ andere 15 3 

  ----- andere:   

  ------ mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt 

dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten: 

  

2008 92 72 00 ------- tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 74 00 ------- andere 15 3 

  ------ andere   

2008 92 76 00 ------- tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 78 00 ------- andere 15 3 

  ---- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking:   

  ----- van 5 kg of meer:   

2008 92 92 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen): 

  

2008 92 92 10 ------- puree en geconcentreerde puree, bevroren of op aseptische wijze verduurzaamd, in 

verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg, voor de vervaardiging van sappen, nectars 

en dranken 

2 0 
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2008 92 92 90 ------- andere 15 3 

2008 92 93 00 ------ andere 15 3 

  ----- van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg:   

2008 92 94 00 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 96 00 ------ andere 15 3 

  ----- van minder dan 4,5 kg   

2008 92 97 00 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 3 

2008 92 98 00 ------ andere 15 3 

2008 99 -- andere:   

  --- met toegevoegde alcohol:   

  ---- gember:   

2008 99 11 00 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 15 3 

2008 99 19 00 ----- andere 15 3 

  ---- druiven:   

2008 99 21 00 ----- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 15 3 

2008 99 23 00 ----- andere 15 3 
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  ---- andere:   

  ----- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten:   

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

2008 99 24 00 ------- passievruchten en guaves 15 3 

2008 99 28 00 ------- andere 15 3 

  ------ andere:   

2008 99 31 00 ------- passievruchten en guaves 15 3 

2008 99 34 00 ------- andere 15 3 

  ----- andere:   

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

2008 99 36 00 ------- tropische vruchten  15 3 

2008 99 37 00 ------- andere 15 3 

  ------- andere:   

2008 99 38 00 ------- tropische vruchten 15 3 

2008 99 40 00 ------- andere 15 3 

  --- zonder toegevoegde alcohol:   

  ---- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 

van meer dan 1 kg: 

  

2008 99 41 00 ----- gember 15 3 
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2008 99 43 00 ----- druiven 15 3 

2008 99 45 00 ----- pruimen 15 3 

2008 99 46 00 ----- passievruchten, guaves en tamarindevruchten 15 3 

2008 99 47 00 ----- manga's, manggistans, papaja's, cashewappelen, lychees, nangka's ("jackfruit"), sapodilla's, 

carambola's en pitahaya's 

15 3 

2008 99 49 00 ----- andere 15 3 

  ---- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking 

van niet meer dan 1 kg: 

  

2008 99 51 00 ----- gember 15 3 

2008 99 61 00 ----- passievruchten en guaves 15 3 

2008 99 62 00 ----- manga's, manggistans, papaja's, tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's 

("jackfruit"), sapodilla's, carambola's en pitahaya's 

15 3 

2008 99 67 00 ----- andere 15 3 

  ---- zonder toegevoegde suiker   

  ----- pruimen in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud van:   

2008 99 72 00 ------ 5 kg of meer 15 3 

2008 99 78 00 ------ minder dan 5 kg 15 3 

2008 99 85 00 ----- mais, andere dan suikermais (Zea mays var. saccharata) 15 0 

2008 99 91 00 ----- broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een 

zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten 

15 0 
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2008 99 99 ----- andere:   

2008 99 99 10 ------ puree en geconcentreerde puree van bananen, kiwi's, cactusvijgen, acerola's, ramboetans en 

andere tropische vruchten en tropische noten, bevroren of op aseptische wijze verduurzaamd, in 

verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg, voor de vervaardiging van sappen, nectars 

en dranken 

2 0 

2008 99 99 20 ------ puree, bevroren of op aseptische wijze verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud 

van meer dan 190 kg, voor de vervaardiging van sappen, nectars en dranken 

2 0 

2008 99 99 90 ------ andere 15 3 

2009 Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder 

toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: 

  

  - sinaasappelsap:   

2009 11 -- bevroren:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 11 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 2 0 

2009 11 19 00 ---- ander 2 0 

  --- met een brixwaarde van niet meer dan 67:   

2009 11 91 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

2 0 

2009 11 99 ---- ander:   

2009 11 99 10 ----- geconcentreerd 2 0 

2009 11 99 20 ------ natuurlijk (niet gereduceerd), zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-

inhoud van meer dan 190 kg en met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 
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2009 11 99 90 ----- ander 2 0 

2009 12 00  -- niet bevroren, met een brixwaarde van niet meer dan 20:   

2009 12 00 10 --- natuurlijk (niet gereduceerd), zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud 

van meer dan 190 kg en met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 

2009 12 00 90 --- ander 2 0 

2009 19 -- ander:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 19 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 5 0 

2009 19 19 00  ---- ander 2 0 

  --- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:   

2009 19 91 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

5 0 

2009 19 98 ---- ander:   

2009 19 98 10 ----- geconcentreerd 2 0 

2009 19 98 90 ----- ander 5 0 

  - sap van pompelmoezen of van pomelo's:   

2009 21 00  -- met een brixwaarde van niet meer dan 20:   

2009 21 00 10 --- natuurlijk (niet gereduceerd), zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud 

van meer dan 190 kg en met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 

2009 21 00 90 --- ander 5 0 
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2009 29  -- ander:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 29 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 5 0 

2009 29 19 00 ---- ander 2 0 

  --- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:   

2009 29 91 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

5 0 

2009 29 99 ---- ander:   

2009 29 99 10 ----- geconcentreerd 2 0 

2009 29 99 90 ----- ander 5 0 

  - sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd:   

2009 31 -- met een brixwaarde van niet meer dan 20:   

  --- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:   

2009 31 11 00 ---- toegevoegde suiker bevattend 5 0 

2009 31 19 ---- geen toegevoegde suiker bevattend:   

2009 31 19 10 ----- natuurlijk (niet gereduceerd), in verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg en 

met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 

2009 31 19 90 ----- ander 5 0 

  --- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:   
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  ---- van citroenen:   

2009 31 51 00 ----- toegevoegde suiker bevattend 5 0 

2009 31 59 00 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 5 0 

  ---- van andere citrusvruchten:   

2009 31 91 00 ----- toegevoegde suiker bevattend 5 0 

2009 31 99 00 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 5 0 

2009 39  -- ander:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 39 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 5 0 

2009 39 19 00 ---- ander 2 0 

  --- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:   

  ---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:   

2009 39 31 00 ----- toegevoegde suiker bevattend 5 0 

2009 39 39  ----- geen toegevoegde suiker bevattend:   

2009 39 39 10 ------ geconcentreerd 2 0 

2009 39 39 90 ------ ander 5 0 

  ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:   

  ----- van citroenen:   

2009 39 51 00 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 5 0 

2009 39 55 00 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 5 0 
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2009 39 59 00 ------ geen toegevoegde suiker bevattend 5 0 

  ----- van andere citrusvruchten:   

2009 39 91 00 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 5 0 

2009 39 95 00 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten  5 0 

2009 39 99 00 ------ geen toegevoegde suiker bevattend 5 0 

  - ananassap:   
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2009 41 -- met een brixwaarde van niet meer dan 20:   

2009 41 10 00 --- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend 10 3 

  --- ander:   

2009 41 91 00 ---- toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 41 99  ---- geen toegevoegde suiker bevattend   

2009 41 99 10 ----- natuurlijk (niet gereduceerd), in verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg en 

met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 

2009 41 99 90 ----- ander 10 3 

2009 49  -- ander:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 49 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 10 3 

2009 49 19 00 ---- ander 2 0 

  --- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:   

2009 49 30 00 ---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend  10 3 

  ---- ander:   

2009 49 91 00 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 10 3 

2009 49 93 00 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten  10 3 

2009 49 99 ----- geen toegevoegde suiker bevattend:   

2009 49 99 10 ------ geconcentreerd 2 0 

2009 49 99 90 ------ ander 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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2009 50 - tomatensap:   

2009 50 10 00 -- toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 50 90 00 -- ander 10 3 

  - druivensap (druivenmost daaronder begrepen):   

2009 61 -- met een brixwaarde van niet meer dan 30:   

2009 61 10 00 --- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

2009 61 90 00 --- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

2009 69  -- ander:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 69 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

2009 69 19 00 ---- ander 2 0 

  --- met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67:   

  ---- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht:    

2009 69 51 00 ----- geconcentreerd 2 0 

2009 69 59 00 ----- ander 10 3 

  ---- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht:   

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

2009 69 71 00 ------ geconcentreerd 2 0 

2009 69 79 00 ------ ander 10 3 

2009 69 90 00 ----- ander 10 3 

  - appelsap:   
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2009 71 -- met een brixwaarde van niet meer dan 20:   

2009 71 10 00 --- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

  --- ander:   

2009 71 91 00 ---- toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 71 99 00 ---- geen toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 79  -- ander:   

  --- met een brixwaarde van meer dan 67:   

2009 79 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

2009 79 19 00 ---- ander 10 3 

  --- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67:   

2009 79 30 00 ---- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker 

bevattend  

10 3 

  ---- ander:   

2009 79 91 00 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten  10 3 

2009 79 93 00 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten  10 3 

2009 79 99 00 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 80 - sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd:   

  -- met een brixwaarde van meer dan 67:   

  --- perensap:   

2009 80 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht 10 3 

2009 80 19 00 ---- ander 10 3 

  --- ander:   

  ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   
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2009 80 34  ----- sap van tropische vruchten:   

2009 80 34 10 ------ sap van passievruchten 2 0 

2009 80 34 20 ------ sap van guaves 0 0 

2009 80 34 90 ------ ander 8 2 

2009 80 35 00 ----- ander 2 0 

  ---- ander:   

2009 80 36 00 ----- sap van tropische vruchten  8 2 

2009 80 38 00 ----- ander 2 0 

  -- met een brixwaarde van niet meer dan 67:   

  --- perensap:   

2009 80 50 00 ---- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker 

bevattend 

10 3 

  ---- ander:   

2009 80 61 00 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 10 3 

2009 80 63 00 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 10 3 

2009 80 69 00 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 10 3 

  --- ander:   

  ---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend:   

2009 80 71 00 ----- kersensap 10 3 

2009 80 73 00 ----- sap van tropische vruchten  10 3 
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2009 80 79 00 ----- ander 10 3 

  ---- ander:   

  ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten:   

2009 80 85  ------ sap van tropische vruchten:   

2009 80 85 10 ------- sap van passievruchten en sap van guaves 8 0 

2009 80 85 90 ------- ander 10 3 

2009 80 86 00 ------ ander 10 3 

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

2009 80 88 00 ------ sap van tropische vruchten  10 3 

2009 80 89 00 ------ ander 10 3 

  ----- geen toegevoegde suiker bevattend:   

2009 80 95 ------ vruchtensap van de soort "Vaccinium macrocarpon":   

2009 80 95 10 ------- geconcentreerd 2 0 

2009 80 95 90 ------- ander 10 3 

2009 80 96 00 ------ kersensap  10 3 

2009 80 97 ------ sap van tropische vruchten:   

2009 80 97 10 ------- geconcentreerd 2 0 

2009 80 97 20 ------- natuurlijk (niet gereduceerd), in verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg en 

met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 
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2009 80 97 90 ------- ander 10 3 

2009 80 99 ------ ander:   

2009 80 99 10 ------- geconcentreerd 2 0 

2009 80 99 20 ------- natuurlijk bananensap (niet gereduceerd), in verpakkingen met een netto-inhoud van meer 

dan 190 kg en met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 

2 0 

2009 80 99 90 ------- ander 10 3 

2009 90 - mengsels van sappen:   

  -- met een brixwaarde van meer dan 67:   

  --- mengsels van sap van appelen en van sap van peren:   

2009 90 11 00 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

2009 90 19 00 ---- andere 10 3 

  --- andere:   

2009 90 21 00 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht  10 3 

2009 90 29 00 ---- andere 2 0 

  -- met een brixwaarde van niet meer dan 67:   

  --- mengsels van sap van appelen en van sap van peren:   

2009 90 31 00 ---- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

10 3 

2009 90 39 00 ---- andere 10 3 

  --- andere:   

  ---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:   

  ----- mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen:   
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2009 90 41 00 ------ toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 90 49 ------ andere:   

2009 90 49 10 ------- geconcentreerd 2 0 

2009 90 49 20 ------- natuurlijk (niet gereduceerd), in verpakkingen met een netto-inhoud van meer dan 190 kg 2 0 

2009 90 49 90 ------- andere 10 3 

  ----- andere:   

2009 90 51 00 ------ toegevoegde suiker bevattend 10 3 

2009 90 59 ------ andere:   

2009 90 59 10 ------- geconcentreerd 2 0 

2009 90 59 20 ------- mengsels van sap van tropische vruchten, natuurlijk (niet gereduceerd), in verpakkingen met 

een netto-inhoud van meer dan 190 kg 

2 0 

2009 90 59 30 ------- mengsels van sap van citrusvruchten, natuurlijk (niet gereduceerd), in verpakkingen met een 

netto-inhoud van meer dan 190 kg 

2 0 

2009 90 59 90 ------- andere 10 3 

  ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht:   

  ----- mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen:   

2009 90 71 00 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten  10 3 

2009 90 73 00 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 10 3 

2009 90 79 ------ geen toegevoegde suiker bevattend:   

2009 90 79 10 ------- geconcentreerd 2 0 
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2009 90 79 90 ------- andere 10 3 

  ----- andere:   

  ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten:   

2009 90 92 00 ------- mengsels van sap van tropische vruchten 10 3 

2009 90 94 00 ------- andere 10 3 

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

2009 90 95 00 ------- mengsels van sap van tropische vruchten 10 3 

2009 90 96 00 ------- andere 10 3 

  ------ geen toegevoegde suiker bevattend:   

2009 90 97 ------- mengsels van sap van tropische vruchten:   

2009 90 97 10 -------- geconcentreerd 2 0 

2009 90 97 90 -------- andere 10 3 

2009 90 98 ------- andere:   

2009 90 98 10 -------- geconcentreerd 2 0 

2009 90 98 90 -------- andere 10 3 

21 HOOFDSTUK 21 - DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE   

2101 Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van 

deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande 

koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan: 

  

  - extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op 

basis van koffie: 
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2101 11 -- extracten, essences en concentraten:   

2101 11 11  --- met een gehalte aan droge uit koffie afkomstige stof van 95 of meer gewichtspercenten:   

2101 11 11 10 ---- oploskoffie in verpakkingen met een inhoud van meer dan 10 kg 5 3 

2101 11 11 90 ---- andere 10 3 

2101 11 19 00 --- andere 10 3 

2101 12 -- preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie:   

2101 12 92 00 --- preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie 10 3 

2101 12 98 00 --- andere 10 Verlaging met 50 % in 5 jaren 

2101 20 - extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze 

producten of op basis van thee of van maté: 

  

2101 20 20 00 -- extracten, essences en concentraten 10 3 

  -- preparaten:   

2101 20 92 00 --- op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van maté 10 3 

2101 20 98 00 --- andere 10 Verlaging met 50 % in 5 jaren 

2101 30 - gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en 

concentraten daarvan: 

  

  -- gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten:   

2101 30 11 00 --- gebrande cichorei 10 3 

2101 30 19 00 --- andere 10 0 

  -- extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere gebrande 

koffiesurrogaten: 

  

2101 30 91 00 --- van gebrande cichorei 10 3 
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2101 30 99 00 --- andere 10 0 

2102 Gist, ook indien inactief: andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins 

bedoeld bij post 3002); samengesteld bakpoeder: 

  

2102 10 - levende gist:   

2102 10 10 00 -- reinculturen van gist 15 5 

  -- bakkersgist:   

2102 10 31 00 --- gedroogd 20 5 

2102 10 39 00 --- andere 20 5 

2102 10 90 00 -- andere 15 5 

2102 20 - inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood:   

  -- inactieve gist:   

2102 20 11 00 --- 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 

10 3 

2102 20 19 00 --- andere 10 3 

2102 20 90 00 -- andere 10 3 

2102 30 00 00 - samengesteld bakpoeder 10 3 

2103 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; 

mosterdmeel en bereide mosterd: 

  

2103 10 00 00 - sojasaus 15 3 

2103 20 00 00 - tomatenketchup en andere tomatensausen 15 3 

2103 30 - mosterdmeel en bereide mosterd:   

2103 30 10 00 -- mosterdmeel 15 3 
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2103 30 90 00 -- bereide mosterd 12 3 

2103 90 - andere:   

2103 90 10 00 -- mangochutney, vloeibaar 10 3 

2103 90 30 00 -- aromatische bitters met een alcoholvolumegehalte van 44,2 of meer doch niet meer dan 49,2% 

vol, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine, kruiden en diverse 

ingrediënten en met een suikergehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, in 

verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5 l 

10 3 

2103 90 90 00 -- andere 10 7 

2104 Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde 

producten voor menselijke consumptie: 

  

2104 10 - preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon:   

2104 10 10 00 -- gedroogd 10 7 

2104 10 90 00 -- andere 10 3 

2104 20 00 00 - samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

2105 00 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend:   

2105 00 10  - geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend   

2105 00 10 10 -- consumptie-ijs van vruchten, vervaardigd van een mengsel van de producten bedoeld in 

onderverdeling 2106 90 98 60  

5 0 

2105 00 10 90 -- ander 10 0 

  - met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen:   

2105 00 91 00 -- van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten 10 0 

2105 00 99 00 -- van 7 of meer gewichtspercenten 10 0 

2106 Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:    

2106 10 - proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen:   
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2106 10 20 00 -- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 

5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

4 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2106 10 80 00 -- andere 4 0 

2106 90 - andere:   

2106 90 20 00 -- samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort 

gebruikt voor de vervaardiging van dranken 

10 0 

  --suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:   

2106 90 30 00 --- isoglucose 5 0 

  --- andere:   

2106 90 51 00 ---- van lactose 5 0 

2106 90 55 00 ---- van glucose en van maltodextrine 5 0 

2106 90 59 00 ---- andere 10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

  -- andere:   

2106 90 92 00 --- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 

5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

8 7 

2106 90 98  --- andere:   

2106 90 98 60 ---- mengsels voor de bereiding van consumptie-ijs, concentraten van vruchtensappen of 

alcoholvrije dranken bevattend, met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten, 

geen van melk afkomstige vetstoffen bevattend 

5 0 

2106 90 98 90 ---- andere 0 0 

22 HOOFDSTUK 22 - DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN   

2201 Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder 

toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw: 
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2201 10 - mineraalwater en spuitwater:   

  -- natuurlijk mineraalwater:   

2201 10 11 00 --- niet-koolzuurgashoudend 10 0 

2201 10 19 00 --- ander 10 0 

2201 10 90 00 -- ander 10 0 

2201 90 00 00 - andere 10 0 

2202 Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere 

zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- 

en groentesappen bedoeld bij post 2009: 

  

2202 10 00 00 - water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere 

zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd 

5 0 

2202 90 - andere:   

2202 90 10 00 -- 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 

5 0 

  -- andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401 tot 

en met 0404: 

  

2202 90 91 00 --- van minder dan 0,2 gewichtspercent 5 0 

2202 90 95 00 --- van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten 5 0 

2202 90 99 00 --- van 2 of meer gewichtspercenten 5 0 

2203 00 Bier van mout:   

  - in verpakkingen inhoudende niet meer dan 10 l:   

2203 00 01 00 -- verpakt in flessen 0,05 EUR/l 0 
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2203 00 09 00 -- ander 0,05 EUR/l 0 

2203 00 10 00 - in verpakkingen inhoudende meer dan 10 liter 0,05 EUR/l 0 

2204 Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, 

andere dan die bedoeld bij post 2009: 

  

2204 10 - mousserende wijn:   

  -- met een effectief alcoholvolumegehalte van 8,5% vol of meer:   

2204 10 11 00 --- champagne 1,5 EUR/l 5 

2204 10 19 00 --- andere 1,5 EUR/l 5 

  -- andere:   

2204 10 91 00 --- Asti spumante 1,5 EUR/l 5 

2204 10 99 00 --- andere 1,5 EUR/l 5 

  - andere wijn; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit:   

2204 21 -- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:   

2204 21 10 00 --- wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10, verpakt in flessen, gesloten door 

middel van een champignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden, banden of 

anderszins is geborgd; anders verpakte wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht 

door koolzuurgas in oplossing, van 1 of meer doch minder dan 3 bar 

0,3 EUR/l 5 

  --- andere:   

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 13% vol:   

  ----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.):   

  ------ witte wijn:   
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2204 21 11 00 ------- Alsace (Elzas) 0,3 EUR/l 5 

2204 21 12 00 ------- Bordeaux 0,3 EUR/l 5 

2204 21 13 00 ------- Bourgogne 0,3 EUR/l 5 

2204 21 17 00 ------- Val de Loire 0,3 EUR/l 5 

2204 21 18 00 ------- Mosel-Saar-Ruwer 0,3 EUR/l 5 

2204 21 19 00 ------- Pfalz 0,3 EUR/l 5 

2204 21 22 00 ------- Rheinhessen 0,3 EUR/l 5 

2204 21 23 00 ------- Tokaj 0,3 EUR/l 5 

2204 21 24 00 ------- Lazio (Latium) 0,3 EUR/l 5 

2204 21 26 00 ------- Toscana (Toscane) 0,3 EUR/l 5 

2204 21 27 00 ------- Trentino, Alto Adige (Zuid-Tirol) en Friuli 0,3 EUR/l 5 

2204 21 28 00 ------- Veneto 0,3 EUR/l 5 

2204 21 32 00 ------- Vinho Verde 0,3 EUR/l 5 

2204 21 34 00 ------- Penedès 0,3 EUR/l 5 

2204 21 36 00 ------- Rioja  0,3 EUR/l 5 

2204 21 37 00 ------- Valencia 0,3 EUR/l 5 

2204 21 38 00 ------- andere 0,3 EUR/l 5 

  ------ andere:   

2204 21 42 00 ------- Bordeaux 0,3 EUR/l 5 

2204 21 43 00 ------- Bourgogne 0,3 EUR/l 5 

2204 21 44 00 ------- Beaujolais 0,3 EUR/l 5 
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2204 21 46 00 ------- Côtes-du-Rhône 0,3 EUR/l 5 

2204 21 47 00 ------- Languedoc-Roussillon 0,3 EUR/l 5 

2204 21 48 00 ------- Val de Loire 0,3 EUR/l 5 

2204 21 62 00 ------- Piemonte 0,3 EUR/l 5 

2204 21 66 00 ------- Toscana (Toscane) 0,3 EUR/l 5 

2204 21 67 00 ------- Trentino en Alto Adige (Zuid-Tirol) 0,3 EUR/l 5 

2204 21 68 00 ------- Veneto 0,3 EUR/l 5 

2204 21 69 00 ------- Dão, Bairrada en Douro 0,3 EUR/l 5 

2204 21 71 00 ------- Navarra 0,3 EUR/l 5 

2204 21 74 00 ------- Penedès 0,3 EUR/l 5 

2204 21 76 00 ------- Rioja 0,3 EUR/l 5 

2204 21 77 00 ------- Valdepeñas 0,3 EUR/l 5 

2204 21 78 00 ------- andere 0,3 EUR/l 5 

  ----- andere:   

2204 21 79 00 ------ witte wijn 0,3 EUR/l 5 

2204 21 80 00 ------ andere 0,3 EUR/l 5 

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15% vol:   

  ----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.):   

  ------ witte wijn:   
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2204 21 81 00 ------- Tokaj 0,3 EUR/l 5 

2204 21 82 00 ------- andere 0,3 EUR/l 5 

2204 21 83 00 ------ andere 0,3 EUR/l 5 

  ----- andere:   

2204 21 84 00 ------ witte wijn 0,3 EUR/l 5 

2204 21 85 00 ------ andere 0,3 EUR/l 5 

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18% vol:   

2204 21 87 00 ----- marsalawijn 0,3 EUR/l 5 

2204 21 88 00 ----- Samoswijn en muskaatwijn van Limnos 0,3 EUR/l 5 

2204 21 89 00 ----- portwijn 0,3 EUR/l 5 

2204 21 91 00 ----- maderawijn en moscatel de Setubal 0,3 EUR/l 5 

2204 21 92 00 ----- sherrywijn (Xereswijn) 0,3 EUR/l 5 

2204 21 94 00 ----- andere 0,3 EUR/l 5 

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22% vol:   

2204 21 95 00 ----- portwijn 0,3 EUR/l 5 

2204 21 96 00 ----- maderawijn, sherrywijn (Xereswijn) en moscatel de Setubal 0,3 EUR/l 5 

2204 21 98 00 ----- andere 0,3 EUR/l 5 
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2204 21 99 00 ---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 22% vol 0,3 EUR/l 5 

2204 29 -- andere:   

2204 29 10 00 --- wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10, verpakt in flessen, gesloten door 

middel van een champignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden, banden of 

anderszins is geborgd; anders verpakte wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht 

door koolzuurgas in oplossing, van 1 of meer doch minder dan 3 bar 

0,4 EUR/l 5 

  --- andere:   

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 13% vol:   

  ----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.):   

  ------ witte wijn:   

2204 29 11 00 ------- Tokaj 0,4 EUR/l 5 

2204 29 12 00 ------- Bordeaux 0,4 EUR/l 5 

2204 29 13 00 ------- Bourgogne 0,4 EUR/l 5 

2204 29 17 00 ------- Val de Loire 0,4 EUR/l 5 

2204 29 18 00 ------- andere 0,4 EUR/l 5 

  ------ andere:   

2204 29 42 00 ------- Bordeaux 0,4 EUR/l 5 

2204 29 43 00 ------- Bourgogne 0,4 EUR/l 5 

2204 29 44 00 ------- Beaujolais 0,4 EUR/l 5 

2204 29 46 00 ------- Côtes-du-Rhône 0,4 EUR/l 5 

2204 29 47 00 ------- Languedoc-Roussillon 0,4 EUR/l 5 
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2204 29 48 00 ------- Val de Loire 0,4 EUR/l 5 

2204 29 58 00 ------- andere 0,4 EUR/l 5 

  ----- andere:   

  ------ witte wijn:   

2204 29 62 00 ------- Sicilia (Sicilië) 0,4 EUR/l 5 

2204 29 64 00 ------- Veneto 0,4 EUR/l 5 

2204 29 65 00 ------- andere 0,4 EUR/l 5 

  ------ andere:   

2204 29 71 00 ------- Puglia (Apulië) 0,4 EUR/l 5 

2204 29 72 00 ------- Sicilia (Sicilië) 0,4 EUR/l 5 

2204 29 75 00 ------- andere 0,4 EUR/l 5 

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15% vol:   

  ----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.):   

  ------ witte wijn:   

2204 29 77 00 ------- Tokaj 0,4 EUR/l 5 

2204 29 78 00 ------- andere 0,4 EUR/l 5 

2204 29 82 00 ------ andere 0,4 EUR/l 5 

  ----- andere:   

2204 29 83 00 ------ witte wijn 0,4 EUR/l 5 
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2204 29 84 00 ------ andere 0,4 EUR/l 5 

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18% vol:   

2204 29 87 00 ----- marsalawijn 0,4 EUR/l 5 

2204 29 88 00 ----- Samoswijn en muskaatwijn van Limnos 0,4 EUR/l 5 

2204 29 89 00 ----- portwijn 0,4 EUR/l 5 

2204 29 91 00 ----- maderawijn en moscatel de Setubal 0,4 EUR/l 5 

2204 29 92 00 ----- sherrywijn (Xereswijn) 0,4 EUR/l 5 

2204 29 94 00 ----- andere 0,4 EUR/l 5 

  ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22% vol:   

2204 29 95 00 ----- portwijn 0,4 EUR/l 5 

2204 29 96 00 ----- maderawijn, sherrywijn (Xereswijn) en moscatel de Setubal 0,4 EUR/l 5 

2204 29 98 00 ----- andere 0,4 EUR/l 5 

2204 29 99 00 ---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 22% vol 0,4 EUR/l 5 

2204 30 - andere druivenmost:   

2204 30 10 00 -- gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van 

alcohol is gestuit 

10 5 

  -- andere:   

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

alcoholvolumegehalte van niet meer dan 1% vol: 

  

2204 30 92 00 ---- geconcentreerd 10 5 
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2204 30 94 00 ---- andere 10 5 

  --- andere:   

2204 30 96 00 ---- geconcentreerd 10 5 

2204 30 98 00 ---- andere 10 5 

2205 Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische 

stoffen: 

  

2205 10 - in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:   

2205 10 10 00 -- met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 18% vol 1 EUR/l 3 

2205 10 90 00 -- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18% vol  1 EUR/l 3 

2205 90 - andere:   

2205 90 10 00 -- met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 18% vol 1 EUR/l 3 

2205 90 90 00 -- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 18% vol 1 EUR/l 3 

2206 00 Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honingdrank); mengsels van gegiste 

dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders 

onder begrepen: 

  

2206 00 10 00 - piquette 0,1 EUR/l 3 

  - andere:   

  -- mousserend:   

2206 00 31 00 --- appelwijn en perenwijn 0,1 EUR/l 3 

2206 00 39 00 --- andere 0,1 EUR/l 3 

  -- niet mousserend, in verpakkingen inhoudende:   

  --- niet meer dan 2 l:   
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2206 00 51 00 ---- appelwijn en perenwijn 0,1 EUR/l 3 

2206 00 59 00 ---- andere 0,1 EUR/l 3 

  --- meer dan 2 l:   

2206 00 81 00 ---- appelwijn en perenwijn 0,1 EUR/l 3 

2206 00 89 00 ---- andere 0,1 EUR/l 3 

2207 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80% vol of meer; 

ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte: 

  

2207 10 00  - ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80% vol of meer:   

2207 10 00 10 -- voor medisch gebruik en voor de vervaardiging van geneesmiddelen 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2207 10 00 90 -- andere 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2207 20 00 00 - ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte 10 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2208 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80% vol; 

gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten: 

  

2208 20 - dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer:    

  -- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:   

2208 20 12 00 --- Cognac 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 14 00 --- Armagnac 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 
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2208 20 26 00 --- Grappa 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 27 00 --- Brandy de Jerez 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 29 00 --- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:   

2208 20 40 00 --- ruw distillaat 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  --- andere:   

2208 20 62 00 ---- Cognac 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 64 00 ---- Armagnac 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 86 00 ---- Grappa 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 87 00 ---- Brandy de Jerez 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 20 89 00 ---- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 30 - whisky:   

  -- zogenaamde Bourbon whiskey, in verpakkingen inhoudende:   

2208 30 11 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 
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2208 30 19 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- zogenaamde Scotch whisky:   

  --- zogenaamde single malt whisky, in verpakkingen inhoudende:   

2208 30 32 00 ---- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 30 38 00 ---- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  --- zogenaamde blended whisky, in verpakkingen inhoudende:   

2208 30 52 00 ---- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 30 58 00 ---- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  --- andere, in verpakkingen inhoudende:   

2208 30 72 00 ---- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 30 78 00 ---- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- andere, in verpakkingen inhoudende:   

2208 30 82 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 30 88 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 40 - rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het distilleren van gegiste suikerriet-

producten: 

  

  -- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l:   
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2208 40 11 00 --- rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 

225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent 

3,5 EUR/l  

alc. 100% 

0 

  --- andere:   

2208 40 31 00 ---- met een waarde van meer dan 7,9 EUR/l zuivere alcohol 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

0 

2208 40 39 00 ---- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

0 

  -- in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l:   

2208 40 51 00 --- rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 

225 g/hl zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent 

3,5 EUR/l  

alc. 100 % 

0 

  --- andere:   

2208 40 91 00 ---- met een waarde van meer dan 2 EUR/l zuivere alcohol 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

0 

2208 40 99 00 ---- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

0 

2208 50 - gin en jenever:   

  -- gin, in verpakkingen inhoudende:   

2208 50 11 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 50 19 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- jenever, in verpakkingen inhoudende:   
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2208 50 91 00 --- niet meer dan 2 l  3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 50 99 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 60 - wodka:   

  -- met een alcoholvolumegehalte van niet meer dan 45,4% vol, in verpakkingen inhoudende:   

2208 60 11 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 60 19 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- met een alcoholvolumegehalte van meer dan 45,4% vol, in verpakkingen inhoudende:   

2208 60 91 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 60 99 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 70 - likeuren:   

2208 70 10 00 -- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l 3,5 EUR l  

alc. 100% 

3 

2208 70 90 00 -- in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 - andere:   

  -- arak, in verpakkingen inhoudende:   
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2208 90 11 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 19 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, in verpakkingen inhoudende:   

2208 90 33 00 --- niet meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 38 00 --- meer dan 2 l 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, in 

verpakkingen inhoudende: 

  

  --- niet meer dan 2 l:   

2208 90 41 00 ---- ouzo  3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  ---- andere:   

  ----- gedistilleerde dranken:   

  ------ uit fruit:   

2208 90 45 00 ------- Calvados 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 48 00 ------- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  ------ andere:   

2208 90 52 00 ------- zogenaamde "Korn" 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 
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2208 90 54 00 ------- tequila 3 3 

2208 90 56  ------- andere:   

2208 90 56 10 -------- mezcal 3 3 

2208 90 56 90 -------- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 69 00 ----- andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  --- meer dan 2 l:   

  ---- gedistilleerde dranken:   

2208 90 71 00 ----- uit fruit 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 75 00 ----- tequila 3 3 

2208 90 77 00 ----- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 78 00 ---- andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

  -- ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80% vol, in 

verpakkingen inhoudende: 

  

2208 90 91  --- niet meer dan 2 l:   

2208 90 91 10 ---- voor medisch gebruik en voor de vervaardiging van geneesmiddelen 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 
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2208 90 91 90 ---- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 99  --- meer dan 2 l:   

2208 90 99 10 ---- voor medisch gebruik en voor de vervaardiging van geneesmiddelen 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2208 90 99 90 ---- andere 3,5 EUR/l  

alc. 100% 

3 

2209 00 Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur:   

  - wijnazijn, in verpakkingen inhoudende:   

2209 00 11 00 -- niet meer dan 2 l 10 3 

2209 00 19 00 -- meer dan 2 l 10 3 

  - andere, in verpakkingen inhoudende:   

2209 00 91 00 -- niet meer dan 2 l 10 3 

2209 00 99 00 -- meer dan 2 l 10 3 

23 HOOFDSTUK 23 - RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID 

VOEDSEL VOOR DIEREN 

  

2301 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of 

van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen: 

  

2301 10 00 00 - meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen 0 0 

2301 20 00 00 - meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 

waterdieren 

0 0 

2302 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 10 - van mais:   

2302 10 10 00 -- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten 20 5 

2302 10 90 00 -- andere 20 5 
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2302 30 - van tarwe:   

2302 30 10 00 -- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 

10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer dan 10 gewichts-

percenten van het product door de zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef gevallen 

is, berekend op basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt 

20 5 

2302 30 90 00 -- andere 20 5 

2302 40 - van andere granen:   

  -- van rijst   

2302 40 02 00 --- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten 20 5 

2302 40 08 00 --- andere 20 5 

  -- andere:   

2302 40 10 00 --- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 

10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer dan 10 gewichts-

percenten van het product door de zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef 

gevallen is, berekend op basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt 

20 5 

2302 40 90 00 --- andere 20 5 

2302 50 00 00 - van peulvruchten 20 5 

2303 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: 
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2303 10 - afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen:   

  -- afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte 

aan proteïnen, berekend op de droge stof: 

  

2303 10 11 00 --- van meer dan 40 gewichtspercenten 20 5 

2303 10 19 00 --- van niet meer dan 40 gewichtspercenten 20 5 

2303 10 90 00 -- andere 20 5 

2303 20 - bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie:   

2303 20 10 00 -- bietenpulp 20 5 

2303 20 90 00 -- andere 20 5 

2303 30 00 00 - bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen 20 5 

2304 00 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien 

fijngemaakt of in pellets 

0 0 

2305 00 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien 

fijngemaakt of in pellets 

20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2306 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën, 

ook indien fijngemaakt of in pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305: 

  

2306 10 00 00 - van katoenzaad 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2306 20 00 00 - van lijnzaad 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2306 30 00 00 - van zonnebloempitten 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

  - van kool- of van raapzaad:   

2306 41 00 00 -- van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 
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2306 49 00 00 -- andere 5 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2306 50 00 00 - van kokosnoten of van kopra 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2306 60 00 00 - van palmnoten of van palmpitten 20 Verlaging met 20% in 5 jaren 

2306 90 - andere:   

2306 90 05 00 -- van maiskiemen 20 5 

  -- andere:   

  --- perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen:   

2306 90 11 00 ---- met een gehalte aan olijfolie van niet meer dan 3 gewichtspercenten 20 5 

2306 90 19 00 ---- met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten  20 5 

2306 90 90 00 --- andere 20 5 

2307 00 Wijnmoer; ruwe wijnsteen:   

  - wijnmoer:   

2307 00 11 00 -- met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 7,9% mas en met een gehalte aan droge 

stof van 25 of meer gewichtspercenten 

20 5 

2307 00 19 00 -- andere 20 5 

2307 00 90 00 - ruwe wijnsteen  20 5 

2308 00 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:   
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2308 00 11 00 -- met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 4,3% mas en met een gehalte aan droge 

stof van 40 of meer gewichtspercenten 

20 5 

2308 00 19 00 -- andere 20 5 

2308 00 40 00 - eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, andere dan druiven 20 5 

2308 00 90 00 - andere 20 5 

2309 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:   

2309 10 - honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

  -- 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: 

  

  --- bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrine-

stroop: 

  

  ---- geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten:   

2309 10 11 00 ----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

5 7 

2309 10 13 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 5 0 

2309 10 15 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten 5 0 

2309 10 19 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten 5 0 

  ---- met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:   

2309 10 31 00 ----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

5 7 

2309 10 33 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 5 0 

2309 10 39 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 5 0 

  ---- met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:   
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2309 10 51 00 ----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

5 0 

2309 10 53 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 5 0 

2309 10 59 00 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 5 0 

2309 10 70 00 --- geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, 

doch wel zuivelproducten bevattend 

5 0 

2309 10 90 00 -- andere 5 0 

2309 90 - andere:   

2309 90 10 00 -- visperswater en perswater van zeezoogdieren ("solubles") 10 3 

2309 90 20 00 -- producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 5 op dit hoofdstuk 10 3 

  -- andere:   

  --- 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: 

  

  ---- bevattende zetmeel of glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrine-

stroop: 

  

  ----- geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten:   

2309 90 31 00 ------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

2309 90 33 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 10 3 

2309 90 35 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten 10 3 

2309 90 39 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten 10 3 

  ----- met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten:   
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2309 90 41 00 ------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

2309 90 43 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 10 3 

2309 90 49 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten  10 3 

  ----- met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten:   

2309 90 51 00 ------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

10 Verlaging met 50% in 5 jaren 

2309 90 53 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 10 3 

2309 90 59 00 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 10 3 

2309 90 70 00 ---- geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, 

doch wel zuivelproducten bevattend 

10 3 

  --- andere:   

2309 90 91 00 ---- bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd 10 3 

  ---- andere:   

2309 90 95 00 ----- met een gehalte aan cholinechloride van 49 gewichtspercenten of meer, op een organische of 

anorganische drager 

10 3 

2309 90 99 ----- andere:   

2309 90 99 10 ------ premelanges 2 7 

2309 90 99 90 ------ andere 10 7 

24 HOOFDSTUK 24 - TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN   

2401 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak:   
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2401 10 - ongestripte tabak:   

  -- tabak van de soort Virginia, "flue-cured"; tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder 

begrepen, "light-air-cured"; tabak van de soort Maryland, "light-air-cured", en "fire-cured" tabak: 

  

2401 10 10 00 --- van de soort Virginia, "flue-cured" 1 0 

2401 10 20 00 --- van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, "light-air-cured" 1 0 

2401 10 30 00 --- van de soort Maryland, "light-air-cured" 1 0 

  --- "fire-cured":   

2401 10 41 00 ---- van de soort Kentucky 1 0 

2401 10 49 00 ---- andere 1 0 

  -- andere:   

2401 10 50 00 --- "light-air-cured" 1 0 

2401 10 60 00 --- van de soort Oriënt, "sun cured" 1 7 

2401 10 70 00 --- "dark-air-cured" 1 0 

2401 10 80 00 --- "flue-cured" 1 0 

2401 10 90 00 --- andere 1 0 

2401 20 - geheel of gedeeltelijk gestripte tabak:   

  -- tabak van de soort Virginia, "flue-cured"; tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder 

begrepen, "light-air-cured"; tabak van de soort Maryland, "light-air-cured", en "fire-cured" tabak: 

  

2401 20 10 00 --- van de soort Virginia, "flue-cured" 1 0 

2401 20 20 00 --- van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, "light-air-cured" 1 0 
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2401 20 30 00 --- van de soort Maryland, "light-air-cured" 1 0 

  --- "fire-cured":   

2401 20 41 00 ---- van de soort Kentucky 1 0 

2401 20 49 00 ---- andere 1 0 

  -- andere:   

2401 20 50 00 --- "light-air-cured" 1 0 

2401 20 60 00 --- van de soort Oriënt, "sun cured" 1 0 

2401 20 70 00 --- "dark-air-cured" 1 0 

2401 20 80 00 --- "flue-cured" 1 0 

2401 20 90 00 --- andere 1 7 

2401 30 00 00 - afvallen van tabak 1 0 

2402 Sigaren, cigarillo4s en sigaretten, van tabak of van tabaksurrogaten:   

2402 10 00 00 - sigaren en cigarillo4s, tabak bevattend 10 3 

2402 20  - sigaretten, tabak bevattend:   

2402 20 10 00 -- kruidnagels bevattend 1,5 EUR/1 000 p/st 3 

2402 20 90  -- andere:   

2402 20 90 10 --- zonder filter 1,5 EUR/1 000 p/st 3 

2402 20 90 20 --- met filter 1,5 EUR/1 000 p/st 7 

2402 90 00 00 - andere 20 0 
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2403 Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" 

tabak; tabaksextracten en tabakssausen: 

  

2403 10 - rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding:   

2403 10 10 00 -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g 20 0 

2403 10 90 00 -- andere 20 0 

  - andere:   

2403 91 00 00 -- "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak 1,8 EUR/kg 0 

2403 99 -- andere:   

2403 99 10 00 --- pruimtabak en snuif 1,8 EUR/kg 0 

2403 99 90 00 --- andere 1,8 EUR/kg 0 

V AFDELING V - MINERALE PRODUCTENS   

25 HOOFDSTUK 25 - ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT   

2501 00 Zout (keuken- en tafelzout 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; zeewater: 

  

2501 00 10 00 - zeewater; moederloog 2 0 

  - zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, 

keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde 

zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen: 

  

2501 00 31 00 -- bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden van natrium en chloor) voor de 

vervaardiging van andere producten 

2 0 

  -- ander:   
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2501 00 51 00 --- 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 

2 0 

  --- ander:   

2501 00 91 00 ---- zout geschikt voor menselijke consumptie 2 0 

2501 00 99 00 ---- ander 2 0 

2502 00 00 00 IJzerkies, ongeroost 2 0 

2503 00 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel:   

2503 00 10 00 - ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel 1 0 

2503 00 90 00 - andere 1 0 

2504 Natuurlijk grafiet:   

2504 10 00 00 - in poeder of in schilfers 2 0 

2504 90 00 00 - ander 2 0 

2505 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij 

hoofdstuk 26: 

  

2505 10 00 00 - kiezelzand en kwartszand 2 0 

2505 90 00 00 - ander zand  2 0 

2506 Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in 

blokken of in platen van vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten 

of op dergelijke wijze: 

  

2506 10 00 00 - kwarts 2 0 

2506 20 00 00 - kwartsiet 2 0 
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2507 00 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand:   

2507 00 20 00 - kaolien 10 3 

2507 00 80 00 - andere kaolienhoudende klei 10 3 

2508 Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 6806), andalusiet, kyaniet, 

sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde: 

  

2508 10 00 00 - bentoniet 20 5 

2508 30 00 00 - vuurvaste klei 20 5 

2508 40 00  - andere klei   

2508 40 00 10 -- bleekaarde en vollersaarde (absorberende klei) 20 5 

2508 40 00 90 -- andere 10 3 

2508 50 00 00 - andalusiet, kyaniet en sillimaniet 20 5 

2508 60 00 00 - mulliet 20 5 

2508 70 00 00 - chamotte- en dinasaarde 20 5 

2509 00 00 00 Krijt 10 3 

2510 Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt:   

2510 10 00 00 - niet gemalen 2 0 

2510 20 00 00 - gemalen 2 0 

2511 Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien 

gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post 2816: 
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2511 10 00 00 - natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet) 2 0 

2511 20 00 00 - natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet) 2 0 

2512 00 00 00 Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden 

met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand 

10 3 

2513 Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en 

polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: 

  

2513 10 00 00 - puimsteen 2 0 

2513 20 00 00 - amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijst-

middelen 

2 0 

2514 00 00 00 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of 

rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

2 0 

2515 Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, 

met een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan 

wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door 

splijten of op dergelijke wijze: 

  

  - marmer en travertijn:   

2515 11 00 00 -- onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 2 0 

2515 12 -- blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 

dergelijke wijze: 

  

2515 12 20 00 --- met een dikte van niet meer dan 4 cm 2 0 

2515 12 50 00 --- met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 25 cm 2 0 

2515 12 90 00 --- andere 2 0 
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2515 20 00 00 - ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast 2 0 

2516 Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het 

bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante 

of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze: 

  

  - graniet:   

2516 11 00 00 -- onbewerkt of enkel kantrecht behouwen 10 3 

2516 12 -- blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 

dergelijke wijze: 

  

2516 12 10 00 --- met een dikte van niet meer dan 25 cm 10 3 

2516 12 90 00 --- andere 10 3 

2516 20 00  - zandsteen:   

2516 20 00 10 -- onbewerkt of handmatig bewerkt 10 3 

2516 20 00 90 -- andere 20 5 

2516 90 00 00 - andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf 10 3 

2517 Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, 

voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en 

vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogoven-

slakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste 

gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder 

van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling 

hebben ondergaan: 

  

2517 10 - keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, 

voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en 

vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: 

  

2517 10 10 00 -- keistenen, grind, vuurstenen en rolstenen 2 0 
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2517 10 20 00 -- steenslag van dolomiet en van kalksteen 2 0 

2517 10 80 00 -- andere 2 0 

2517 20 00 00 - macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook 

indien dit de in onderverdeling 2517 10 genoemde stoffen bevat 

2 0 

2517 30 00 00 - teermacadam 2 0 

  - korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, 

ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan: 

  

2517 41 00 00 -- van marmer 2 0 

2517 49 00 00 -- andere 2 0 

2518 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht 

behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door 

zagen, door splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van dolomiet: 

  

2518 10 00 00 - dolomiet, niet gebrand noch gesinterd 2 0 

2518 20 00 - dolomiet, gebrand of gesinterd:   

2518 20 00 10 -- met een gemiddelde doorsnede van de deeltjes van minder dan 0,3 mm 0 0 

2518 20 00 90 -- andere 2 0 

2518 30 00 00 - stamp- en strijkmassa van dolomiet 2 0 

2519 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia 

(gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren 

toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver: 

  

2519 10 00 00 - natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) 0 0 

2519 90 - ander:   
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2519 90 10 00 -- magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat 0,1 0 

2519 90 30 00 -- doodgebrande magnesia (gesinterd) 0,1 0 

2519 90 90 00 -- andere  2 0 

2520 Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden 

bindingsversnellers of -vertragers: 

  

2520 10 00 00 - gips; anhydriet 2 0 

2520 20 - gebrand gips:   

2520 20 10 00 -- gips voor het bouwbedrijf 2 0 

2520 20 90 00 -- ander 2 0 

2521 00 00 00 Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement 10 3 

2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calcium-

hydroxide bedoeld bij post 2825: 

  

2522 10 00 00 - ongebluste kalk 2 0 

2522 20 00 00 - gebluste kalk 2 0 

2522 30 00 00 - hydraulische kalk 2 0 

2523 Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd:   

2523 10 00 00 - cementklinker 0 0 

  - portlandcement:   

2523 21 00 00 -- wit, ook indien kunstmatig gekleurd 10 3 
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2523 29 00 00 -- ander 10 3 

2523 30 00 00 - aluminiumcement 2 0 

2523 90 - ander hydraulisch cement:   

2523 90 10 00 -- hoogovencement 10 3 

2523 90 80 00 -- ander 10 3 

2524  Asbest:   

2524 10 00 00 - crocidoliet 2 0 

2524 90 00 00 - ander 2 0 

2525 Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica:   

2525 10 00 00 - ruw mica, mica in bladen en micasplittings 2 0 

2525 20 00 00 - micapoeder 2 0 

2525 30 00 00 - afval van mica 2 0 

2526 Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van 

vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; 

talk: 

  

2526 10 00 00 - niet fijngemaakt, noch gemalen 10 3 

2526 20 00 00 - fijngemaakt of gemalen 5 0 

[2527]    

2528 Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van 

boraten verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van 

niet meer dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof: 

  

2528 10 00 00 - natuurlijke natriumboraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand 2 0 
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2528 90 00 00 - andere 2 0 

2529 Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat:   

2529 10 00 00  - veldspaat 2 0 

  - vloeispaat:   

2529 21 00 00 -- bevattende niet meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride 0 0 

2529 22 00 00 -- bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride 0 0 

2529 30 00 00 - leuciet; nefelien en nefelien-syeniet 2 0 

2530 Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:   

2530 10  - vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd:   

2530 10 10 00 -- perliet 2 0 

2530 10 90 00 -- vermiculiet en chloriet 2 0 

2530 20 00 00 - kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat) 2 0 

2530 90 - andere:   

2530 90 20 00 -- sepioliet 2 0 

2530 90 98 00 -- andere 2 0 

26 HOOFDSTUK 26 - ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN   

2601 IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen:   

  - ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzerkies (pyrietas):   

2601 11 00  -- niet geagglomereerd   

2601 11 00 10 --- concentraten van ijzererts 2 0 
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2601 11 00 90 --- andere 2 0 

2601 12 00  -- geagglomereerd:   

2601 12 00 10 --- pellets van ijzererts 2 0 

2601 12 00 90 --- andere 2 0 

2601 20 00 00 - geroost ijzerkies (pyrietas) 2 0 

2602 00 00 00 Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts een concentraten daarvan met 

een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder 

begrepen 

2 0 

2603 00 00 00 Kopererts en concentraten daarvan 2 0 

2604 00 00 00 Nikkelerts en concentraten daarvan 2 0 

2605 00 00 00 Kobalterts en concentraten daarvan 2 0 

2606 00 00 00 Aluminiumerts en concentraten daarvan 0 0 

2607 00 00 00 Looderts en concentraten daarvan 2 0 

2608 00 00 00 Zinkerts en concentraten daarvan 2 0 

2609 00 00 00 Tinerts en concentraten daarvan 2 0 

2610 00 00 00 Chroomerts en concentraten daarvan 0,1 0 

2611 00 00 00 Wolfraamerts en concentraten daarvan 0 0 

2612 Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan:   

2612 10 - uraniumerts en concentraten daarvan:   

2612 10 10 00 -- uraniumerts en pekblende en concentraten daarvan, met een uraniumgehalte van meer dan 

5 gewichtspercenten (Euratom) 

2 0 
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2612 10 90 00 -- ander 2 0 

2612 20 - thoriumerts en concentraten daarvan:   

2612 20 10 00 -- monaziet; uranium-thorianiet en andere thoriumertsen en concentraten daarvan, met een 

thoriumgehalte van meer dan 20 gewichtspercenten (Euratom) 

2 0 

2612 20 90 00 -- ander 2 0 

2613 Molybdeenerts en concentraten daarvan:   

2613 10 00 00 - geroost 2 0 

2613 90 00 00 - andere 2 0 

2614 00 Titaanerts en concentraten daarvan:   

2614 00 10 00 - ilmeniet en concentraten daarvan 2 0 

2614 00 90 00 - andere 1 0 

2615 Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan:   

2615 10 00 00 - zirkoniumerts en concentraten daarvan 2 0 

2615 90 - andere:   

2615 90 10 00 -- niobium- en tantaalerts en concentraten daarvan 2 0 

2615 90 90 00 -- vanadiumerts en concentraten daarvan 2 0 

2616 Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan:   

2616 10 00 00 - zilvererts en concentraten daarvan 0 0 

2616 90 00 00 - andere 0 0 

2617 Andere ertsen en concentraten daarvan:   
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2617 10 00 00 - antimoonerts en concentraten daarvan 2 0 

2617 90 00 00 - andere 2 0 

2618 00 00 00 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal 2 0 

2619 00 Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging 

van ijzer en staal verkregen afval: 

  

2619 00 20 00 - afval geschikt voor het recupereren van ijzer of van mangaan 2 0 

2619 00 40 00 - slakken geschikt voor het winnen van titaanoxide 2 0 

2619 00 80 00 - andere 2 0 

2620 Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die 

metaal, arseen of verbindingen daarvan bevatten: 

  

  - hoofdzakelijk zink bevattend:   

2620 11 00 00 -- hardzink 2 0 

2620 19 00 00 -- andere 2 0 

  - hoofdzakelijk lood bevattend:   

2620 21 00 00 -- slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende antiklopmiddelen 2 0 

2620 29 00 00 -- andere 2 0 

2620 30 00 00 - hoofdzakelijk koper bevattend 2 0 

2620 40 00 00 - hoofdzakelijk aluminium bevattend 2 0 

2620 60 00 00 - arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van de soort gebruikt voor het winnen van 

arseen of van deze metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindingen daarvan 

2 0 

  - andere:   

2620 91 00 00 -- antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daarvan bevattend 2 0 
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2620 99  -- andere:   

2620 99 10 00 --- hoofdzakelijk nikkel bevattend 2 0 

2620 99 20 00 --- hoofdzakelijk niobium of tantaal bevattend 2 0 

2620 99 40 00 --- hoofdzakelijk tin bevattend 2 0 

2620 99 60 00 --- hoofdzakelijk titaan bevattend  2 0 

2620 99 95 00 --- andere 2 0 

2621 Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig 

van de verbranding van stedelijk afval: 

  

2621 10 00 00 - assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval 2 0 

2621 90 00 00 - andere 2 0 

27 HOOFDSTUK 27 - MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIE-

PRODUCTEN DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS 

  

2701 Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen:   

  - steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst:   

2701 11 -- antraciet:   

2701 11 10 00 --- met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het droge, mineraalvrije product) van niet 

meer dan 10% 

0 0 

2701 11 90 00 --- andere 0 0 

2701 12 -- bitumineuze steenkool:   

2701 12 10 00 --- cokeskolen 0 0 

2701 12 90 00 --- andere 0 0 

2701 19 00 00 -- andere steenkool 0 0 
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2701 20 00 00 - briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen 0 0 

2702 Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git:   

2702 10 00 00 - bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst 0 0 

2702 20 00 00 - geperste bruinkool 0 0 

2703 00 00 00 Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst 0 0 

2704 00 Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool:   

  - cokes en halfcokes, van steenkool:   

2704 00 11 00 -- voor de vervaardiging van elektroden 0 0 

2704 00 19 00 -- andere 0 0 

2704 00 30 00 - cokes en halfcokes, van bruinkool 0 0 

2704 00 90 00 - andere 0 0 

2705 00 00 00 Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere 

gasvormige koolwaterstoffen 

2 0 

2706 00 00 00 Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien 

gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd ("topped"), zogenaamde mengteer daaronder begrepen 

0 0 

2707 Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; 

soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-

aromatische overtreft: 

  

2707 10 - benzol (benzeen):   

2707 10 10 00 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 0 0 

2707 10 90 00 -- bestemd voor ander gebruik  0 0 
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2707 20 - toluol (tolueen):   

2707 20 10 00 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 0 0 

2707 20 90 00 -- bestemd voor ander gebruik  0 0 

2707 30 - xylol (xylenen):   

2707 30 10 00 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 0 0 

2707 30 90 00 -- bestemd voor ander gebruik  0 0 

2707 40 00 00 - naftaleen 0 0 

2707 50 - andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65% 

of meer van hun volume overdistilleren bij 250 °C of lager, bepaald volgens de methode 

ASTM D 86: 

  

2707 50 10 00 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 0 0 

2707 50 90 00 -- bestemd voor ander gebruik 0 0 

  - andere:   

2707 91 00 00 -- creosootolie 0 0 

2707 99 -- andere:   

  --- ruwe oliën:   

2707 99 11 00 ---- ruwe lichte oliën die voor 90% of meer van hun volume overdistilleren bij 200 °C of lager 0 0 

2707 99 19 00 ---- andere 0 0 

2707 99 30 00 --- zwavelhoudende tops 0 0 

2707 99 50 00 --- teeroliebasen 0 0 

2707 99 70 00 --- antraceen 0 0 
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2707 99 80 00 --- fenolen 0 0 

  --- andere:   

2707 99 91 00 ---- bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 2803  0 0 

2707 99 99 00 ---- andere 0 0 

2708 Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer:   

2708 10 00 00 - pek 2 0 

2708 20 00 00 - pekcokes 2 0 

2709 00 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen:   

2709 00 10 00 - aardgascondensaten 0 0 

2709 00 90 00 - andere 0 0 

2710  Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer 

gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter 

door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie: 

  

  - aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten die 70 of meer 

gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten, elders genoemd noch 

elders onder begrepen en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, andere dan afvalolie: 

  

2710 11  -- lichte oliën en preparaten:   

2710 11 11 00 --- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan  6 0 
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2710 11 15 00 --- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 11 11 

4 0 

  --- bestemd voor ander gebruik:   

  ---- speciale lichte oliën:   

2710 11 21 00 ----- white spirit 5 0 

2710 11 25 00 ----- andere 5 0 

  ---- andere:   

  ----- motorbenzine:   

2710 11 31 00 ------ vliegtuigbenzine 10 7 

  ------ andere, met een loodgehalte van:   

  ------- niet meer dan 0,013 g/l:   

2710 11 41  -------- met een octaangetal (RON) van minder dan 95:   

  --------- met een octaangetal (RON) van 80 of minder:   

2710 11 41 11 ---------- niet minder dan 5% zuurstofhoudende bestanddelen met een hoog octaangehalte 

bevattend 

10 7 

2710 11 41 19 ---------- andere 5 7 

  --------- met een octaangetal (RON) van meer dan 80 doch niet meer dan 92:   

2710 11 41 31 ---------- niet minder dan 5% zuurstofhoudende bestanddelen met een hoog octaangehalte 

bevattend 

0 0 

2710 11 41 39 ---------- andere 0 0 

  --------- met een octaangetal (RON) van meer dan 92 doch minder dan 95:   
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2710 11 41 91 ---------- niet minder dan 5% zuurstofhoudende bestanddelen met een hoog octaangehalte 

bevattend 

0 0 

2710 11 41 99 ---------- andere 0 0 

2710 11 45  --------- met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch minder dan 98:   

2710 11 45 11 --------- niet minder dan 5% zuurstofhoudende bestanddelen met een hoog octaangehalte bevattend 0 0 

2710 11 45 99 --------- andere 0 0 

2710 11 49  -------- met een octaangetal (RON) van 98 of meer:   

2710 11 49 11 --------- niet minder dan 5% zuurstofhoudende bestanddelen met een hoog octaangehalte bevattend 10 7 

2710 11 49 99 --------- andere 5 7 

  ------- meer dan 0,013 g/l:   

2710 11 51 00 -------- met een octaangetal (RON) van minder dan 98 0 0 

2710 11 59 00 -------- met een octaangetal (RON) van 98 of meer 5 7 

2710 11 70 00 ----- lichte reactiemotorbrandstof 10 3 

2710 11 90 00 ----- andere lichte oliën 6 0 

2710 19 -- andere:   

  --- halfzware oliën:   

2710 19 11 00 ---- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 5 0 

2710 19 15 00 ---- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 11 

5 0 

  ---- bestemd voor ander gebruik:   

  ----- kerosine (lamppetroleum of lampolie):   
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2710 19 21 00 ------ reactiemotorbrandstof 2 0 

2710 19 25 00 ------ andere 2 0 

2710 19 29 00 ----- andere 2 0 

  --- zware oliën:   

  ---- gasolie:   

2710 19 31  ----- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan:   

2710 19 31 10 ------ met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,005 gewichtspercent 0 0 

2710 19 31 20  ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,005 doch niet meer dan 0,035 gewichtspercent 0 0 

2710 19 31 30 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,035 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent 0 0 

2710 19 31 40 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent 0 0 

2710 19 35  ----- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 31: 

  

2710 19 35 10 ------ met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,005 gewichtspercent 0 0 

2710 19 35 20  ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,005 doch niet meer dan 0,035 gewichtspercent 0 0 

2710 19 35 30 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,035 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent 0 0 

2710 19 35 40 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent 0 0 

  ----- bestemd voor ander gebruik:   
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2710 19 41  ------ met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent:   

2710 19 41 10 ------- met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,005 gewichtspercent 0 0 

2710 19 41 20 ------- met een zwavelgehalte van meer dan 0,005 doch niet meer dan 0,035 gewichtspercent 0 0 

2710 19 41 30 ------- met een zwavelgehalte van meer dan 0,035 doch niet meer dan 0,05 gewichtspercent 0 0 

2710 19 45 00 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent 0 0 

2710 19 49 00 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent 0 0 

  ---- stookolie:   

2710 19 51 00 ----- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan  0 0 

2710 19 55 00 ----- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 51 

0 0 

  ----- bestemd voor ander gebruik:   

2710 19 61 00 ------ met een zwavelgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 0 0 

2710 19 63 00 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten 0 0 

2710 19 65 00 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 2,8 gewichtspercenten 0 0 

2710 19 69 00 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichtspercenten 0 0 

  ---- smeerolie en andere oliën:   

2710 19 71 00 ----- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan  0 0 
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2710 19 75 00 ----- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 71 

0 0 

  ----- bestemd voor ander gebruik:   

2710 19 81 00 ------ motorolie, compressorolie, turbineolie 0 0 

2710 19 83 00 ------ remolie 0 0 

2710 19 85 00 ------ white oils, paraffinum liquidum 0 0 

2710 19 87 00 ------ versnellingsbakolie 0 0 

2710 19 91 00 ------ olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, corrosiewerende olie 0 0 

2710 19 93 00 ------ isolatieolie 0 0 

2710 19 99 00 ------ andere smeerolie en andere oliën 0 0 

  - afvalolie:   

2710 91 00 00 -- bevattende polychroombifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen 

(PBB's) 

0 0 

2710 99 00 00 -- andere 0 0 

2711  Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:   

  - vloeibaar gemaakt:   

2711 11 00 00 -- aardgas 0 0 

2711 12 -- propaan:   

  --- propaan met een zuiverheidsgraad van 99% of meer:   

2711 12 11 00 ---- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 0 0 

2711 12 19 00 ---- bestemd voor ander gebruik  0 0 

  --- ander:   
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2711 12 91 00 ---- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan  0 0 

2711 12 93 00 ---- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2711 12 91 

0 0 

  ---- bestemd voor ander gebruik:   

2711 12 94 00 ----- met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 99% 0 0 

2711 12 97 00 ----- ander  0 0 

2711 13 -- butanen:   

2711 13 10 00 --- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan  0 0 

2711 13 30 00 --- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2711 13 10 

0 0 

  --- bestemd voor ander gebruik:   

2711 13 91 00 ----- met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 95% 0 0 

2711 13 97 00 ---- andere 0 0 

2711 14 00 00 -- ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen 0 0 

2711 19 00 00 -- andere 0 0 

  - gasvormig:   

2711 21 00 00 -- aardgas 0 0 

2711 29 00 00 -- andere 0 0 

2712 Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, 

turfwas, andere minerale was en soortgelijke door synthese of op andere wijze verkregen 

producten, ook indien gekleurd: 

  

2712 10 - vaseline:   
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2712 10 10 00 -- ruwe 2 0 

2712 10 90  -- andere:   

2712 10 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

2712 10 90 90 --- andere 2 0 

2712 20 - paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie:   

2712 20 10 00 -- synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of meer doch niet meer dan 1 560 2 0 

2712 20 90 00 -- andere 2 0 

2712 90 - andere:   

  -- ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten):   

2712 90 11 00 --- ruwe 2 0 

2712 90 19 00 --- andere 2 0 

  -- andere:   

  --- ruwe:   

2712 90 31 00 ---- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan  2 0 

2712 90 33 00 ---- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2712 90 31 

2 0 

2712 90 39  ---- bestemd voor ander gebruik:   

2712 90 39 10 ----- waterdicht gemaakt vulmateriaal op basis van aardolie 10 3 

2712 90 39 20 ----- waterdicht gemaakt thixotroop vulmateriaal op basis van synthetische niet-aromatische 

koolwaterstoffen 

2 0 
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2712 90 39 90 ----- andere 2 0 

  --- andere:   

2712 90 91 00 ---- mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een 

ketenlengte van 24 of meer doch niet meer dan 28 koolstofatomen 

2 0 

2712 90 99 00 ---- andere 2 0 

2713 Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze 

mineralen: 

  

  - petroleumcokes:   

2713 11 00 00 -- niet gecalcineerd 0 0 

2713 12 00 00 -- gecalcineerd 0 0 

2713 20 00 00 - petroleumbitumen 0 0 

2713 90 - andere residuen van aardolie of van olie uit bitumeneuze mineralen:   

2713 90 10 00 -- bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 2803  2 0 

2713 90 90 00 -- andere 2 0 

2714 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en 

asfaltsteen: 

  

2714 10 00 00 - bitumineuze leisteen en bitumineus zand 2 0 

2714 90 00 00 - andere 2 0 

2715 00 00 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van 

minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of 

koudasfalt ("cut-back")): 

  

  - bitumineuze mastiek:   
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2715 00 00 10 -- roestwerend 10 3 

2715 00 00 90 -- andere 2 0 

2715 00 00 91 - andere 2 0 

2716 00 00 00 Elektrische energie 2 0 

VI AFDELING VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE 

INDUSTRIEËN 

  

28 HOOFDSTUK 28 - ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF 

ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE 

ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN 

  

  I. CHEMISCHE ELEMENTEN   

2801 Fluor, chloor, broom en jood (jodium):   

2801 10 00 00 - chloor 2 0 

2801 20 00 00 - jood (jodium) 0 0 

2801 30 - fluor; broom:   

2801 30 10 00 -- fluor 5 0 

2801 30 90 00 -- broom 5 0 

2802 00 00 00 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel 5 0 

2803 00 Koolstof ("carbonblack" en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder 

begrepen): 

  

2803 00 10 00 - zwartsel uit methaan 2 0 

2803 00 80 00 - andere 2 0 

2804 Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen:   
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2804 10 00 00 - waterstof 2 0 

  - edelgassen:   

2804 21 00 00 -- argon 2 0 

2804 29 -- andere:   

2804 29 10 00 --- helium 0 0 

2804 29 90 00 --- andere 5 0 

2804 30 00 00 - stikstof 5 0 

2804 40 00 00 - zuurstof 5 0 

2804 50  - boor (borium); telluur (tellurium):   

2804 50 10 00 -- boor (borium) 5 0 

2804 50 90 00 -- telluur (tellurium) 5 0 

  - silicium:   

2804 61 00 00 -- bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium 5 0 

2804 69 00 00 -- andere 5 3 

2804 70 00 00 - fosfor 5 0 

2804 80 00 00 - arseen (arsenicum) 5 0 

2804 90 00 00 - seleen (selenium) 5 0 

2805 Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling 

vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver): 

  

  - alkali- of aardalkalimetalen:   

2805 11 00 00 -- natrium 5 3 
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2805 12 00 00 -- calcium 5 3 

2805 19  -- andere:   

2805 19 10 00 --- strontium en barium 5 3 

2805 19 90 00 --- andere 5 3 

2805 30 - zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling 

gelegeerd: 

5 3 

2805 30 10 00 -- onderling vermengd of onderling gelegeerd 5 3 

2805 30 90 00 -- andere 5,5 3 

2805 40 - kwik (kwikzilver):   

2805 40 10 00 -- 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 EUR 

  

2805 40 90 00 -- andere 5 0 

  II. ANORGANISCHE ZUREN EN ANORGANISCHE ZUURSTOFVERBINDINGEN VAN 

NIET-METALEN 

  

2806 Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur:   

2806 10 00 00 - waterstofchloride (zoutzuur) 5,5 0 

2806 20 00 00 - chlorozwavelzuur 1 0 

2807 00 Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur):   

2807 00 10 00 - zwavelzuur 2 0 

2807 00 90 00 - oleum  2 0 

2808 00 00 00 Salpeterzuur; nitreerzuren 2 0 

2809 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch 

welbepaald: 
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2809 10 00 00 - difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) 5 0 

2809 20 00 00 - fosforzuur en polyfosforzuren 0 0 

2810 00 Booroxiden; boorzuren:   

2810 00 10 00 - diboortrioxide 0 0 

2810 00 90 00 - andere 0 0 

2811 Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen:   

  - andere anorganische zuren:   

2811 11 00 00 -- waterstoffluoride (fluorwaterstof) 0 0 

2811 19 -- andere:   

2811 19 10 00 --- hydrogeenbromide (broomwaterstof) 0 0 

2811 19 20 00 --- hydrogeencyanide (blauwzuur) 0 0 

2811 19 80 00 --- andere 0 0 

  - andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen:   

2811 21 00 00 -- koolstofdioxide (kooldioxide) 5 0 

2811 22 00 00 -- siliciumdioxide 5 0 

2811 29 -- andere:   

2811 29 05 00 --- zwaveldioxide 5 0 

2811 29 10 00 --- zwaveltrioxide; diarseentrioxide 5 0 

2811 29 30 00 --- stikstofoxiden 5 0 
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2811 29 90 00 --- andere 5 0 

  III. VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET HALOGENEN, MET HALOGENEN EN 

ZUURSTOF, OF MET ZWAVEL 

  

2812 Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen:   

2812 10 - chloriden en chlorideoxiden   

  -- fosforchloriden en fosforchlorideoxiden:   

2812 10 11 00 --- fosfortrichlorideoxide (fosforyltrichloride) 5 0 

2812 10 15 00 --- fosfortrichloride 5 0 

2812 10 16 00 --- fosforpentachloride 5 0 

2812 10 18 00 --- andere 5 0 

  -- andere:   

2812 10 91 00 --- dizwaveldichloride 5 0 

2812 10 93 00 --- zwaveldichloride 5 0 

2812 10 94 00 --- fosgeen (carbonylchloride) 5 0 

2812 10 95 00 --- thionyldichloride (thionylchloride) 5 0 

2812 10 99 00 --- andere 5 0 

2812 90 00 00 - andere 5 0 

2813 Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit:   

2813 10 00 00 - koolstofdisulfide (zwavelkoolstof) 5 0 

2813 90 - andere:   

2813 90 10 00 -- fosforsulfiden, fosfortrisulfide in handelskwaliteit daaronder begrepen 5 0 
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2813 90 90 00 -- andere 5 0 

  IV. ANORGANISCHE BASEN; OXIDEN, HYDROXIDEN EN PEROXIDEN VAN METALEN   

2814 Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia):   

2814 10 00 00 - ammoniak, watervrij 2 0 

2814 20 00 00 - ammoniak in waterige oplossing (ammonia) 5,5 0 

2815 Natriumhydroxide (bijtende soda); kaliumhydroxide (bijtende potas); natriumperoxide en 

kaliumperoxide: 

  

  - natriumhydroxide (bijtende soda):   

2815 11 00 00 -- vast 0 0 

2815 12 00 -- in waterige oplossing (natronloog):   

2815 12 00 10 --- verkregen door middel van de diafragmamethode met een gehalte aan natriumchloride 

(chloorhoudend) van niet minder dan 2 gewichtspercenten 

5,5 0 

2815 12 00 90 --- andere 0 0 

2815 20 - kaliumhydroxide (bijtende potas):   

2815 20 10 00 -- vast 0 0 

2815 20 90 00 -- in waterige oplossing (kaliloog) 0 0 

2815 30 00 00 - natriumperoxide en kaliumperoxide 0 0 

2816 Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontium-

peroxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide: 

  

2816 10 00 00 - magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide 0 0 
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2816 40 00 00 - strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en 

bariumperoxide 

5 0 

2817 00 00 00 Zinkoxide; zinkperoxide 0 0 

2818 Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide:   

2818 10 - kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald   

2818 10 10 00 -- wit, rose of robijnrood, met een gehalte aan aluminiumoxide van meer dan 97,5 gewichts-

percenten 

5 0 

2818 10 90 00 -- ander 5 0 

2818 20 00 00 - aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund 5 3 

2818 30 00 00 - aluminiumhydroxide 5 3 

2819 Chroomoxiden en chroomhydroxiden:   

2819 10 00 00 - chroomtrioxide 5 0 

2819 90 - andere:   

2819 90 10 00 -- chroomdioxide 5 0 

2819 90 90 00 -- andere 5 0 

2820 Mangaanoxiden:   

2820 10 00 00 - mangaandioxide 5 0 

2820 90 - andere:   

2820 90 10 00 -- mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van 77 of meer gewichtspercenten 5 0 

2820 90 90 00 -- andere 5 0 

2821 IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, 

berekend als Fe2O3, bevatten: 
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2821 10 00 00 - ijzeroxiden en ijzerhydroxiden 2 0 

2821 20 00 00 - verfaarden 5 0 

2822 00 00 00 Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit 5 0 

2823 00 00 00 Titaanoxiden 0 0 

2824 Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie):   

2824 10 00 00 - loodmonoxide (loodglit, massicot)  5 0 

2824 90  - andere:   

2824 90 10 00 -- loodmenie 0 0 

2824 90 90 00 -- andere 5 0 

2825 Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; 

andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen: 

  

2825 10 00 00 - hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan 0 0 

2825 20 00 00 - lithiumoxide en lithiumhydroxide 0 0 

2825 30 00 00 - vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden 0 0 

2825 40 00 00 - nikkeloxiden en nikkelhydroxiden 0 0 

2825 50 00 00 - koperoxiden en koperhydroxiden 0 0 

2825 60 00 00 - germaniumoxiden en zirkoniumdioxide 0 0 

2825 70 00 00 - molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden 0 0 

2825 80 00 00 - antimoonoxiden 0 0 
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2825 90 - andere:   

  -- calciumoxide, calciumhydroxide en calciumperoxide:   

2825 90 11 00 --- calciumhydroxide, met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge 

stof, in de vorm van deeltjes, waarvan 

- de afmetingen voor niet meer dan 1 gewichtspercent meer bedragen dan 75 micrometer en 

- de afmetingen voor niet meer dan 4 gewichtspercenten minder bedragen dan 1,3 micrometer  

0 0 

2825 90 19 00 --- andere 0 0 

2825 90 20 00 -- berylliumoxide en berylliumhydroxide 0 0 

2825 90 30 00 -- tinoxiden 0 0 

2825 90 40 00 -- wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden 0 0 

2825 90 60 00 -- cadmiumoxide 0 0 

2825 90 80 00 -- andere 0 0 

  V. ANORGANISCHE ZOUTEN EN PEROXOZOUTEN   

2826 Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten:   

  - fluoriden:   

2826 12 00 00 -- aluminiumfluoride 5 0 

2826 19  -- andere:   

2826 19 10 00 --- ammoniumfluoriden en natriumfluoriden 5 0 

2826 19 90 00 --- andere 5 0 

2826 30 00 00 - natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet)  5 0 

2826 90 - andere:   
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2826 90 10 00 -- dikaliumhexafluorozirkonaat (kaliumfluorzirkonaat) 5 0 

2826 90 80 00 -- andere 5 0 

2827 Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en 

jodideoxiden: 

  

2827 10 00 00 - ammoniumchloride 5,5 0 

2827 20 00 00 - calciumchloride  0,1 0 

  - andere chloriden:   

2827 31 00 00 -- magnesiumchloride 5 0 

2827 32 00 00 -- aluminiumchloride 5 0 

2827 35 00 00 -- nikkelchloride 5 0 

2827 39 -- andere:   

2827 39 10 00 --- tinchloriden 5 0 

2827 39 20 00 --- ijzerchloriden 5 0 

2827 39 30 00 --- kobaltchloriden 2 0 

2827 39 85  --- andere:   

2827 39 85 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

2827 39 85 90 ---- andere 5 0 

  - chlorideoxiden en chloridehydroxiden:   

2827 41 00 00 -- koperchlorideoxiden en koperchloridehydroxiden 5 0 

2827 49 -- andere:   

2827 49 10 00 --- loodchlorideoxiden en loodchloridehydroxiden 5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 256 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

2827 49 90 00 --- andere 2 0 

  - bromiden en bromideoxiden   

2827 51 00 00 -- natriumbromide en kaliumbromide 5 0 

2827 59 00 00 -- andere 5 0 

2827 60 00 00 - jodiden en jodideoxiden 2 0 

2828 Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten:   

2828 10 00 00 - calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhypochlorieten 5,5 0 

2828 90 00 00 - andere 5 0 

2829 Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten:   

  - chloraten:   

2829 11 00 00 -- natriumchloraat 5 0 

2829 19 00 00 -- andere 5 0 

2829 90 - andere:   

2829 90 10 00 -- perchloraten 5 0 

2829 90 40 00 -- kaliumbromaat en natriumbromaat 5 0 

2829 90 80 00 -- andere 5 0 

2830 Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald:   

2830 10 00 00 - natriumsulfiden 5 0 

2830 90 - andere:   

2830 90 11 00 -- calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden 5 0 
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2830 90 85 00 -- andere 0 0 

2831 Dithionieten en sulfoxylaten:   

2831 10 00 00 - natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat 5 0 

2831 90 00 00 - andere 5 0 

2832 Sulfieten; thiosulfaten:   

2832 10 00 00 - natriumsulfieten 5 0 

2832 20 00 00 - andere sulfieten 5 0 

2832 30 00 00 - thiosulfaten 5 0 

2833 Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten):   

  - natriumsulfaten:   

2833 11 00 00 -- dinatriumsulfaat 0 0 

2833 19 00 00 -- andere 0 0 

  - andere sulfaten:   

2833 21 00 00 -- magnesiumsulfaten 0 0 

2833 22 00 00 -- aluminiumsulfaat 0 0 

2833 24 00 00 -- nikkelsulfaten 0 0 

2833 25 00 00 -- kopersulfaten 0 0 

2833 27 00 00 -- bariumsulfaat 0 0 

2833 29 -- andere:   

2833 29 20 00 --- cadmiumsulfaat, chroomsulfaten en zinksulfaat 0 0 
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2833 29 30 00 --- kobaltsulfaten en titaansulfaten 0 0 

2833 29 50 00 --- ijzersulfaten 0 0 

2833 29 60 00 --- kwiksulfaten en loodsulfaten 0 0 

2833 29 90 00 --- andere 0 0 

2833 30 00 00 - aluinen 0 0 

2833 40 00 00 - peroxosulfaten (persulfaten)  0 0 

2834 Nitrieten; nitraten:   

2834 10 00 00 - nitrieten 5,5 0 

  - nitraten:   

2834 21 00 00 -- kaliumnitraat 5 0 

2834 29 -- andere:   

2834 29 20 00 --- bariumnitraat, berylliumnitraat, cadmiumnitraat, kobaltnitraat, loodnitraat en nikkelnitraat 5 0 

2834 29 40 00 --- kopernitraten en kwiknitraten 5 0 

2834 29 80 00 --- andere 2 0 

2835 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch 

welbepaald: 

  

2835 10 00 00 - fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten)  5 0 

  - fosfaten:   

2835 22 00 00 -- natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat 5 0 

2835 24 00 00 -- kaliumfosfaten 0,1 0 
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2835 25 -- calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat):   

2835 25 10 00 --- bevattende minder dan 0,005 gewichtspercent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije 

product 

5 0 

2835 25 90 00 --- bevattende 0,005 of meer doch minder dan 0,2 gewichtspercent fluor, berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

5 0 

2835 26 -- andere calciumfosfaten:   

2835 26 10 00 --- bevattende minder dan 0,005 gewichtspercent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije 

product 

5 0 

2835 26 90 00 --- bevattende 0,005 of meer gewichtspercent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije 

product 

5 0 

2835 29 -- andere:   

2835 29 10 00 --- triammoniumorthofosfaat 5 0 

2835 29 30 00 --- trinatriumorthofosfaat 0 0 

2835 29 90 00 --- andere 5 0 

  - polyfosfaten:   

2835 31 00 00 -- natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat)  0,1 0 

2835 39 00 00 -- andere 5 0 

2836 Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammonium-

carbonaat in handelskwaliteit: 

  

2836 20 00 00 - dinatriumcarbonaat 5,5 3 

2836 30 00 00 - natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)  5,5 0 

2836 40 00 00 - kaliumcarbonaten 0 0 

2836 50 00 00 - calciumcarbonaat 5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 260 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

2836 60 00 00 - bariumcarbonaat 5 0 

  - andere:   

2836 91 00 00 -- lithiumcarbonaten 5 0 

2836 92 00 00 -- strontiumcarbonaat 2 0 

2836 99 -- andere   

  --- carbonaten:   

2836 99 11 00 ---- magnesiumcarbonaten en kopercarbonaten 5 0 

2836 99 17 00 ---- andere 5 0 

2836 99 90 00 --- peroxocarbonaten (percarbonaten) 5 0 

2837 Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden:   

  - cyaniden en cyanideoxiden:   

2837 11 00 00 -- natriumcyanide 5 0 

2837 19 00 00 -- andere 5 0 

2837 20 00 00 - complexe cyaniden 5 0 

[2838]     

2839 Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit:   

  - natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit:   

2839 11 00 00 -- natriummetasilicaten 5 0 

2839 19 00  -- andere:   

2839 19 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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2839 19 00 90 --- andere 5 0 

2839 90  - andere:   

2839 90 10 00 -- kaliumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit 5 0 

2839 90 90 00 -- andere 5 0 

2840 Boraten; peroxoboraten (perboraten):   

  - dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax):   

2840 11 00 00 -- watervrij 0 0 

2840 19  -- ander   

2840 19 10 00 --- dinatriumtetraboraatpentahydraat 5 0 

2840 19 90 00 --- ander 5 0 

2840 20 - andere boraten:   

2840 20 10 00 -- natriumboraten, watervrij 5 0 

2840 20 90 00 -- andere 5 0 

2840 30 00 00 - peroxoboraten (perboraten) 5 0 

2841 Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren:   

2841 30 00 00 - natriumdichromaat 5 0 

2841 50 00 00 - andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten 5 0 

  - manganieten, manganaten en permanganaten:   

2841 61 00 00 -- kaliumpermanganaat 0 0 

2841 69 00 00 -- andere 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 262 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

2841 70 00 00 - molybdaten 5 0 

2841 80 00 00 - wolframaten  5 0 

2841 90 - andere:   

2841 90 30 00 -- zinkaten en vanadaten 5 0 

2841 90 85 00 -- andere 5 0 

2842 Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, 

daaronder begrepen), met uitzondering van aziden: 

  

2842 10 00 00 - dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, 

daaronder begrepen) 

0 0 

2842 90 - andere:   

2842 90 10 00 -- zouten (dubbelzouten en complexe zouten daaronder begrepen) van seleenzuren 

(seleniumzuren) of van telluurzuren (telluriumzuren) 

5 0 

2842 90 80 00 -- andere 5 0 

  VI. DIVERSEN   

2843 Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, 

al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen: 

  

2843 10 - edele metalen in colloïdale toestand:   

2843 10 10 00 -- zilver 0 0 

2843 10 90 00 -- andere 0 0 

  - zilververbindingen:   

2843 21 00 00 -- zilvernitraat 0 0 

2843 29 00 00 - andere 0 0 

2843 30 00 00 - goudverbindingen 0 0 
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2843 90 - andere verbindingen; amalgamen:   

2843 90 10 00 -- amalgamen 0 0 

2843 90 90 00 -- andere 0 0 

2844 Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (splijtbare of vruchtbare chemische 

elementen en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen 

die deze producten bevatten: 

  

2844 10 - natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder 

begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van 

natuurlijk uranium: 

  

  -- natuurlijk uranium:   

2844 10 10 00 --- ruw; resten en afvallen (Euratom) 5 0 

2844 10 30 00 --- bewerkt (Euratom) 5 0 

2844 10 50 00 -- ferro-uranium 5 0 

2844 10 90 00 -- andere 5 0 

2844 20 - uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; plutonium en verbindingen daarvan; 

legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, 

bevattende uranium verrijkt met U 235, plutonium of verbindingen van deze producten: 

  

  -- uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder 

begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium verrijkt met U 235 of 

verbindingen van deze producten: 

  

2844 20 25 00 --- ferro-uranium 5 0 
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2844 20 35 00 --- andere 5 0 

  -- plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), 

keramische producten en mengsels, bevattende plutonium of verbindingen van deze producten: 

  

  --- mengsels van uranium en plutonium:   

2844 20 51 00 ---- ferro-uranium 5 0 

2844 20 59 00 ---- andere 5 0 

2844 20 99 00 --- andere 5 0 

2844 30 - uranium waaruit U 235 is afgescheiden en verbindingen daarvan; thorium en verbindingen 

daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, 

bevattende uranium waaruit U 235 is afgescheiden, thorium of verbindingen van deze producten: 

  

  -- uranium waaruit U 235 is afgescheiden; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), 

keramische producten en mengsels, bevattende uranium waaruit U 235 is afgescheiden of 

verbindingen van dit product: 

  

2844 30 11 00 --- cermets 5 0 

2844 30 19 00 --- andere 5 3 

  -- thorium; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en 

mengsels, bevattende thorium of verbindingen van dit product: 

  

2844 30 51 00 --- cermets 5 0 

  --- andere:   

2844 30 55 00 ---- ruw; resten en afvallen (Euratom) 5 0 

  ---- bewerkt:   
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2844 30 61 00 ----- staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen (Euratom) 5 0 

2844 30 69 00 ----- andere 5 0 

  -- verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden of van thorium, ook indien onderling 

vermengd: 

  

2844 30 91 00 --- verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden of van thorium, ook indien onderling 

vermengd (Euratom), met uitzondering van zouten van thorium 

5 0 

2844 30 99 00 --- andere 5 0 

2844 40 - radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen, andere dan die bedoeld bij de 

onderverdelingen 2844 10, 2844 20 of 2844 30; legeringen, dispersies (cermets daaronder 

begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of 

verbindingen; radioactief afval: 

  

2844 40 10 00  -- uranium bevattende U 233 en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder 

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

0 0 

  -- andere:   

2844 40 20 00 --- kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) 0 0 

2844 40 30 00 --- verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) 0 0 

2844 40 80 00 --- andere 0 0 

2844 50 00 00 - gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren (Euratom) 5 0 

2845 Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, 

al dan niet chemisch welbepaald: 

  

2845 10 00 00 - zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom)  5 3 

2845 90 - andere:   
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2845 90 10 00 -- deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt met deuterium; 

mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom) 

5 3 

2845 90 90 00 -- andere 5 0 

2846 Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van 

scandium, dan wel van mengsels van die metalen: 

  

2846 10 00 00 - ceriumverbindingen 5 0 

2846 90 00 00 - andere 5 0 

2847 00 00 00 Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum 5 0 

2848 00 00 00 Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer) 5 0 

2849 Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald:   

2849 10 00 00 - calciumcarbide 5,5 0 

2849 20 00  - siliciumcarbide   

2849 20 00 10 -- groen 1 0 

2849 20 00 90 -- ander 5 0 

2849 90 - andere:   

2849 90 10 00 -- boorcarbide (boriumcarbide) 5 0 

2849 90 30 00 -- wolfraamcarbiden 5 0 

2849 90 50 00 -- aluminiumcarbide, chroomcarbiden, molybdeencarbiden, vanadiumcarbide, tantaalcarbiden 

(tantaliumcarbiden) en titaancarbide (titaniumcarbide) 

5 0 

2849 90 90 00 -- andere 5 0 

2850 00 Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan 

verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 2849 zijn: 
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2850 00 20 00 - hydriden; nitriden 5 0 

2850 00 50 00 - aziden 5 0 

2850 00 70 00 - siliciden 5 0 

2850 00 90 00 - boriden 5 0 

[2851]    

2852 00 00 00 Anorganische en organische kwikverbindingen, met uitzondering van amalgamen 0 0 

2853 00 Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en 

dergelijk zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn 

onttrokken); samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen: 

  

2853 00 10 00 - gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water 5 0 

2853 00 30 00 - vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht 5 0 

2853 00 50 00 - cyanogeenchloride 5 0 

2853 00 90 00 - andere 5 0 

29 HOOFDSTUK 29 - ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN   

  I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 

NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2901 Acyclische koolwaterstoffen:   

2901 10 00 00 - verzadigde 0 0 

  - onverzadigde:   

2901 21 00 00 -- ethyleen 0 0 

2901 22 00 00 -- propeen (propyleen)  0 0 
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2901 23 -- buteen (butyleen) en isomeren daarvan:   

2901 23 10 00 --- but-1-een en but-2-een 0 0 

2901 23 90 00 --- andere 0 0 

2901 24 -- buta-1,3-dieen en isopreen:   

2901 24 10 00 --- buta-1,3-dieen 0 0 

2901 24 90 00 --- isopreen 0 0 

2901 29 00 00 -- andere 0 0 

2902 Cyclische koolwaterstoffen:   

  - cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen:   

2902 11 00 00 -- cyclohexaan 0 0 

2902 19 -- andere:   

2902 19 10 00 --- cycloterpenen 0 0 

2902 19 80 00 --- andere 0 0 

2902 20 00 00 - benzeen 0 0 

2902 30 00 00 - tolueen 0 0 

  - xylenen:   

2902 41 00 00 -- o-xyleen 0 0 

2902 42 00 00 -- m-xyleen 0 0 

2902 43 00 00 -- p-xyleen 0 0 

2902 44 00 00 -- mengsels van xyleenisomeren 0 0 
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2902 50 00 00 - styreen 0 0 

2902 60 00 00 - ethylbenzeen 0 0 

2902 70 00 00 - cumeen 0 0 

2902 90 - andere:   

2902 90 10 00 -- naftaleen en antraceen 0 0 

2902 90 30 00 -- bifenyl (difenyl) en terfenylen (trifenylen) 0 0 

2902 90 90 00 -- andere 0 0 

2903 Halogeenderivaten van koolwaterstoffen:   

  - verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen:   

2903 11 00 00 -- chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)  0 0 

2903 12 00 00 -- dichloormethaan (methyleenchloride)  5,5 0 

2903 13 00 00 -- chloroform (trichloormethaan)  5,5 0 

2903 14 00 00 -- koolstoftetrachloride 5,5 0 

2903 15 00 00 -- ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan)  5,5 0 

2903 19 -- andere:   

2903 19 10 00 --- 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 5,5 0 

2903 19 80 00 --- andere 5,5 0 

  - onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen:   

2903 21 00 00 -- vinylchloride (chloorethyleen)  5,5 0 

2903 22 00 00 -- trichloorethyleen 0 0 

2903 23 00 00 -- tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)  5,5 0 
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2903 29 00 00 -- andere 5,5 0 

  - fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen:   

2903 31 00 00 -- ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) 5,5 0 

2903 39 -- andere:   

  --- bromiden:   

2903 39 11 00 ---- broommethaan (methylbromide) 5,5 0 

2903 39 15 00 ---- dibroommethaan 5,5 0 

2903 39 19 00 --- andere 5,5 0 

2903 39 90 00 --- fluoriden en jodiden 0 0 

  - halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen bevattende twee of meer verschillende 

halogenen: 

  

2903 41 00 00 -- trichloorfluormethaan 5,5 0 

2903 42 00 00 -- dichloordifluormethaan 0 0 

2903 43 00 00 -- trichloortrifluorethanen 5,5 0 

2903 44 -- dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluorethaan:   

2903 44 10 00 --- dichloortetrafluorethanen 5,5 0 

2903 44 90 00 --- chloorpentafluorethaan 5,5 0 

2903 45 -- andere derivaten enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor:   

2903 45 10 00 --- chloortrifluormethaan 5,5 0 

2903 45 15 00 --- pentachloorfluorethaan 5,5 0 

2903 45 20 00 --- tetrachloordifluorethanen 5,5 0 
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2903 45 25 00 --- heptachloorfluorpropanen 5,5 0 

2903 45 30 00 --- hexachloordifluorpropanen 5,5 0 

2903 45 35 00 --- pentachloortrifluorpropanen 5,5 0 

2903 45 40 00 --- tetrachloortetrafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 45 00 --- trichloorpentafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 50 00 --- dichloorhexafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 55 00 --- chloorheptafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 90 00 --- andere 5,5 0 

2903 46 -- broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan en dibroomtetrafluorethanen:   

2903 46 10 00 --- broomchloordifluormethaan 5,5 0 

2903 46 20 00 --- broomtrifluormethaan 5,5 0 

2903 46 90 00 --- dibroomtetrafluorethanen 5,5 0 

2903 47 00 00 -- andere perhalogeenderivaten 5,5 0 

2903 49 -- andere:   

  --- enkel gehalogeneerd met fluor en chloor:   

2903 49 10 00 ---- van methaan, ethaan of propaan (HCFK's) 5,5 0 

2903 49 20 00 ---- andere 5,5 0 

  --- enkel gehalogeneerd met fluor en broom:   

2903 49 30 00 ---- van methaan, ethaan of propaan 5,5 0 

2903 49 40 00 ---- andere 5,5 0 
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2903 49 80 00 --- andere 5,5 0 

  - halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen:   

2903 51 00 00 -- 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen 5,5 0 

2903 52 00 00 -- aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO) 5,5 0 

2903 59 -- andere:   

2903 59 10 00 --- 1,2-dibroom-4-(1,2-dibroomethyl)cyclohexaan 5,5 0 

2903 59 30 00 --- tetrabroomcyclooctanen 5,5 0 

2903 59 80 00 --- andere 5,5 0 

  - halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen:   

2903 61 00 00 -- chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen 5,5 0 

2903 62 00 00 -- hexachloorbenzeen en DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis (p-chloor-

fenyl)ethaan) 

2 0 

2903 69 -- andere:   

2903 69 10 00 --- 2,3,4,5,6-pentabroomethylbenzeen 2 0 

2903 69 90  --- andere:   

2903 69 90 10 ---- benzylchloride 0,1 0 

2903 69 90 90 ---- andere 2 0 
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2904 Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd:   

2904 10 00 00 - derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan 0 0 

2904 20 00 00 - derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten 0 0 

2904 90 - andere:   

2904 90 20 00 -- sulfohalogeenderivaten 0 0 

2904 90 40 00 -- trichloornitromethaan (chloorpikrine) 0 0 

2904 90 85 00 -- andere 0 0 

  II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN 

DAARVAN 

  

2905 Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:   

  - verzadigde eenwaardige alcoholen:   

2905 11 00 00 -- methanol (methylalcohol)  5,5 0 

2905 12 00  -- propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol):   

2905 12 00 10 --- propaan-1-ol (propylalcohol)  0,1 0 

2905 12 00 20 --- propaan-2-ol (isopropylalcohol) 5,5 0 

2905 13 00 00 -- butaan-1-ol (n-butylalcohol)  0 0 

2905 14 -- andere butanolen:   

2905 14 10 00 --- 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol) 5,5 0 
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2905 14 90 00 --- andere 5,5 0 

2905 16 -- octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan:   

2905 16 10 00 --- 2-ethylhexaan-1-ol 0 0 

2905 16 20 00 --- octaan-2-ol 5,5 0 

2905 16 80 00 --- andere 5,5 0 

2905 17 00 00 -- dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) en octadecaan-1-ol 

(stearylalcohol)  

5,5 0 

2905 19 00 00 -- andere 5,5 0 

  - onverzadigde eenwaardige alcoholen:   

2905 22 -- acyclische terpeenalcoholen:   

2905 22 10 00 --- geraniol, citronellol, linalol, rodinol en nerol 5,5 0 

2905 22 90 00 --- andere 5,5 0 

2905 29 -- andere:   

2905 29 10 00 --- allylalcohol 5,5 0 

2905 29 90 00 --- andere 5,5 0 

  - tweewaardige alcoholen:   

2905 31 00 00 -- ethyleenglycol (ethaandiol)  2 0 

2905 32 00 00 -- propyleenglycol (propaan-1,2-diol)  0 0 

2905 39 -- andere:   

2905 39 10 00 --- 2-methylpentaan-2,4-diol (hexyleenglycol) 5,5 0 

2905 39 20 00 --- butaan-1,3-diol 5,5 0 
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2905 39 25 00 --- butaan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 00 --- 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol 5,5 0 

2905 39 85 00 --- andere 5,5 0 

  - andere meerwaardige alcoholen:   

2905 41 00 00 -- 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan)  5,5 0 

2905 42 00 00 -- pentaerytritol (pentaerytriet) 5,5 0 

2905 43 00 00 -- mannitol 0 0 

2905 44 -- D-glucitol (sorbitol):    

  --- in waterige oplossing:   

2905 44 11 00 ---- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het 

D-glucitolgehalte 

5,5 3 

2905 44 19 00 ---- andere 5,5 3 

  --- andere:   

2905 44 91 00 ---- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het 

D-glucitolgehalte 

0 0 

2905 44 99 00 ---- andere 5,5 3 

2905 45 00 00 -- glycerol (propaan-1,2,3-triol) 5,5 0 

2905 49 -- andere:   

2905 49 10 00 --- drie- en vierwaardige alcoholen 5,5 0 

2905 49 80  --- andere:   

2905 49 80 10 ---- xylitol voor voedingsmiddelen 5 0 
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2905 49 80 90 ---- andere 5,5 0 

  - halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen:   

2905 51 00 00 -- ethchloorvynol (INN) 0 0 

2905 59  -- andere:   

2905 59 10 00 --- van eenwaardige alcoholen 0 0 

  --- van meerwaardige alcoholen:   

2905 59 91 00 ---- 2,2-bis(broommethyl)propaandiol 0 0 

2905 59 99 00 ---- andere 0 0 

2906 Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:   

  - van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen:   

2906 11 00 00 -- menthol 0 0 

2906 12 00 00 -- cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen 5,5 0 

2906 13 -- sterolen en inositolen:   

2906 13 10 00 --- sterolen 5,5 0 

2906 13 90 00 --- inositolen 5,5 0 

2906 19 00 00 -- andere 5,5 0 

  - aromatische;   

2906 21 00 00 -- benzylalcohol 5,5 0 

2906 29 00 00 -- andere 5,5 0 

  III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 

NITROSODERIVATEN DAARVAN 
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2907 Fenolen; fenolalcoholen:   

  - eenwaardige fenolen:   

2907 11 00 00 -- fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan 0 0 

2907 12 00 -- kresolen en zouten daarvan:   

2907 12 00 10 --- n-kresol 1 0 

2907 12 00 90 --- andere 5,5 0 

2907 13 00 00 -- octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten 5,5 0 

2907 15 -- naftolen en zouten daarvan:   

2907 15 10 00 --- 1-naftol 5,5 0 

2907 15 90 00 --- andere 5,5 0 

2907 19  -- andere: 5,5 0 

2907 19 10 00  -- xylenolen en zouten daarvan   

2907 19 90 00 --- andere 0 0 

  - meerwaardige fenolen; fenolalcoholen: 0 0 

2907 21 00 00 -- resorcinol en zouten daarvan   

2907 22 00 00 -- hydrochinon en zouten daarvan 5,5 0 

2907 23 00 00 -- 4,4'-isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en zouten daarvan 5,5 0 

2907 29 00 00 -- andere 5,5 0 

2908 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen:   

  - derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zouten daarvan:   
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2908 11 00 00 -- pentachloorfenol (ISO) 0 0 

2908 19 00 00 -- andere: 0 0 

  - andere:   

2908 91 00 00 -- dinoseb (ISO) en zouten daarvan 5,5 0 

2908 99  -- andere:   

2908 99 10 00 --- derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 

2908 99 90 00 --- andere 5,5 0 

  IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, KETONPEROXIDEN, 

EPOXIDEN MET EEN DRIERINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, 

ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2909 Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, 

ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten daarvan: 

  

  - acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:   

2909 11 00 00 -- diëthylether 5,5 0 

2909 19 00  -- andere:   

2909 19 00 10 --- diallylether  1 0 

2909 19 00 20 --- methyl-tert-butylether 0 0 

2909 19 00 90 --- andere 5,5 0 
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2909 20 00 00 - ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

5,5 0 

2909 30 - aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:   

2909 30 10 00 -- difenylether 5,5 0 

  -- broomderivaten:   

2909 30 31 00 --- pentabroomdifenylether; 1,2,4,5-tetrabroom-3,6-bis(pentabroomfenoxy)benzeen 5,5 0 

2909 30 35 00 --- 1,2-bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van 

acrylonitrilbutadieen-styreen (ABS) 

5,5 0 

2909 30 38 00 --- andere 5,5 0 

2909 30 90 00 -- andere 0 0 

  - etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:   

2909 41 00 00 -- 2,2'-oxydiëthanol (diëthyleenglycol)  5,5 0 

2909 43 00 00 -- monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909 44 00  -- andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol:   

2909 44 00 20 --- 2-ethoxyethanol 1 0 

2909 44 00 90 --- andere 5,5 0 

2909 49 -- andere:   

  --- acyclische:   

2909 49 11 00 ---- 2-(2-chloorethoxy)ethanol 0 0 

2909 49 18 00 ---- andere 0 0 
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2909 49 90 00 --- cyclische 5,5 0 

2909 50 - etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:   

2909 50 10 00 -- guajacol en kaliumguajacolsulfonaten 5,5 0 

2909 50 90  -- andere:   

2909 50 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

2909 50 90 90 --- andere 5,5 0 

2909 60 00 00 - alcoholperoxyden, etherperoxyden, ketonperoxyden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten daarvan 

5,5 0 

2910 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede 

halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

2910 10 00 00 - oxiraan (ethyleenoxide)  0 0 

2910 20 00 00 - methyloxiraan (propyleenoxide)  0 0 

2910 30 00 00 - 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)  5,5 0 

2910 40 00 00 - dieldrine (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 00 - andere 5,5 0 

2911 00 00 00 Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, 

sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

5,5 0 

  V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN   

2912 Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van 

aldehyden; paraformaldehyde: 

  

  - acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen:   
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2912 11 00 00 -- methanal (formaldehyde)  5,5 0 

2912 12 00 00 -- ethanal (aceetaldehyde)  2 0 

2912 19  -- andere:   

2912 19 10 00 --- butanal (n-butyraldehyde)  5,5 0 

2912 19 90 00 --- andere 0 0 

  - cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen:   

2912 21 00 00 -- benzaldehyde 5,5 0 

2912 29 00 00 -- andere 5,5 0 

2912 30 00 00 - aldehydealcoholen 5,5 0 

  - aldehyde-ethers, aldehydefenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen:   

2912 41 00 00 -- vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)  0 0 

2912 42 00 00 -- ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde)  5,5 0 

2912 49 00 00 -- andere 5,5 0 

2912 50 00 00 - cyclische polymeren van aldehyden 5,5 0 

2912 60 00 00 - paraformaldehyde 5,5 0 

2913 00 00 00 Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post 2912 5,5 0 

  VI. KETONEN EN CHINONEN   

2914 Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, 

sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

  - acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen:   
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2914 11 00 00 -- aceton 0 0 

2914 12 00 00 -- butanon (methylethylketon)  1 0 

2914 13 00 00 -- 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon)  5,5 0 

2914 19 -- andere:   

2914 19 10 00 --- 5-methylhexaan-2-on 5,5 0 

2914 19 90 00 --- andere 5,5 0 

  - ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstof-

houdende groepen: 

  

2914 21 00 00 -- kamfer (bornaan-2-on) 0 0 

2914 22 00 00 -- cyclohexanon en methylcyclohexanonen 0 0 

2914 23 00 00 -- iononen en methyliononen 5,5 0 

2914 29 00  -- andere:   

2914 29 00 10 --- isoforon (3,5,5-trimethyl-2-cyclohex-1-enon) 0,1 0 

2914 29 00 90 --- andere 5,5 0 

  - aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen:   

2914 31 00 00 -- fenylaceton (fenylpropaan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00  -- andere:   

2914 39 00 10 --- acetofenon 0,1 0 

2914 39 00 90 --- andere 5,5 0 

2914 40 - ketonalcoholen en ketonaldehyden:   

2914 40 10 00 -- 4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol) 5,5 0 

2914 40 90 00 -- andere 5,5 0 
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2914 50 00 00 - ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groepen: 2 0 

  - chinonen:   

2914 61 00 00 -- antrachinon 5,5 0 

2914 69 -- andere:   

2914 69 10 00 --- 1,4-naftochinon 0 0 

2914 69 90 00 --- andere 0 0 

2914 70 00 00 - halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 5,5 0 

  VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN, ZUUR-

HALOGENIDEN, PEROXIDEN EN PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, 

NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2915 Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 

peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

  - mierenzuur en zouten en esters daarvan:   

2915 11 00 00 -- mierenzuur 0 0 

2915 12 00 00 -- zouten van mierenzuur 5,5 0 

2915 13 00 00 -- esters van mierenzuur 5,5 0 

  - azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride:   

2915 21 00 00 -- azijnzuur 5,5 0 

2915 24 00 00 -- azijnzuuranhydride 2 0 

2915 29 00 00 -- andere 5,5 0 

  - esters van azijnzuur:   
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2915 31 00 00 -- ethylacetaat 0 0 

2915 32 00 00 -- vinylacetaat 5,5 0 

2915 33 00 00 -- n-butylacetaat 0 0 

2915 36 00 00 -- dinosebacetaat (ISO) 5,5 0 

2915 39 -- andere:   

2915 39 10 00 --- propylacetaat, isopropylacetaat 5,5 0 

2915 39 30 00 --- methylacetaat, pentylacetaat (amylacetaat), isopentylacetaat (isoamylacetaat) en 

glycerolacetaten 

5,5 0 

2915 39 50 00 --- p-tolylacetaat, fenylpropylacetaten, benzylacetaat, rhodinylacetaat, santalylacetaat en de 

acetaten van fenylethaan-1,2-diol 

5,5 0 

2915 39 80 00 --- andere 5,5 0 

2915 40 00 00 - mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan 0 0 

2915 50 00 00 - propionzuur en zouten en esters daarvan 5,5 0 

2915 60 - butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters daarvan:   

  -- butaanzuur en isobutaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan:   

2915 60 11 00 --- 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiisobutyraat 5,5 0 

2915 60 19 00 --- ander 5,5 0 

2915 60 90 00 -- pentaanzuur en isopentaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan 0 0 

2915 70 - palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan:   

2915 70 15 00 -- palmitinezuur 5,5 0 
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2915 70 20 00 -- zouten en esters van palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 25 00 -- stearinezuur 1 0 

2915 70 30 00 -- zouten van stearinezuur 5,5 0 

2915 70 80 00 -- esters van stearinezuur 5,5 0 

2915 90 - andere:   

2915 90 10 00 -- laurinezuur 5,5 0 

2915 90 20 00 -- chloorformiaten 5,5 0 

2915 90 80  -- andere:   

2915 90 80 10 --- tin(II)octoaat (tin(II)-2-ethylhexanoaat) 2 0 

2915 90 80 90 --- andere 5,5 0 

2916 Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, 

daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

  - onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 

peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan: 

  

2916 11 00 00 -- acrylzuur en zouten daarvan 0 0 

2916 12 -- esters van acrylzuur   

2916 12 10 00 --- methylacrylaat 0 0 

2916 12 20 00 --- ethylacrylaat 0 0 

2916 12 90 00 --- andere 0 0 

2916 13 00 00 -- methacrylzuur en zouten daarvan 0 0 

2916 14 -- esters van methacrylzuur:   
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2916 14 10 00 --- methylmethacrylaat 0 0 

2916 14 90 00 --- andere 0 0 

2916 15 00 00 -- oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan 1 0 

2916 19 -- andere:   

2916 19 10 00 --- undeceenzuren, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916 19 30 00 --- hexa-2,4-dieenzuur (sorbinezuur) 2 0 

2916 19 40 00 --- crotonzuur 6,5 0 

2916 19 70 00 --- andere 6,5 0 

2916 20 00 00 - eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan 

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

  - eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 

peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan: 

  

2916 31 00 00 -- benzoëzuur en zouten en esters daarvan 0 0 

2916 32 -- benzoylperoxide en benzoylchloride:   

2916 32 10 00 --- benzoylperoxyde  1 0 

2916 32 90 00 --- benzoylchloride 6,5 0 

2916 34 00 00 -- fenylazijnzuur en zouten daarvan 2 0 

2916 35 00 00 -- esters van fenylazijnzuur 6,5 0 

2916 36 00 00 -- binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916 39 00  -- andere:   
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2916 39 00 10 --- ibuprofen (INN) 2 0 

2916 39 00 90 --- andere 6,5 0 

2917 Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 

peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

  - meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 

peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan: 

  

2917 11 00 00 -- oxaalzuur en zouten en esters daarvan 6,5 3 

2917 12 -- adipinezuur en zouten en esters daarvan:   

2917 12 10 00 --- adipinezuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 12 90 00 --- esters van adipinezuur 6,5 0 

2917 13 -- azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters daarvan:   

2917 13 10 00 --- sebacinezuur 6,5 0 

2917 13 90 00 --- andere 6,5 0 

2917 14 00 00 -- maleïnezuuranhydride 6,5 0 

2917 19 -- andere:   

2917 19 10 00 --- malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2917 19 90 00 --- andere 0 0 

2917 20 00 00 - meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan 

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

  - meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden 

en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan: 

  

2917 32 00 00 -- dioctylorthoftalaten 0 0 
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2917 33 00 00 -- dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten 0 0 

2917 34  -- andere esters van orthoftaalzuur:   

2917 34 10 00 --- dibutylorthoftalaten 0 0 

2917 34 90 00 --- andere 0 0 

2917 35 00 -- ftaalzuuranhydride:   

2917 35 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 6,5 3 

2917 35 00 90 --- andere   

2917 36 00 00 -- tereftaalzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 37 00 00 -- dimethyltereftalaat 6,5 0 

2917 39 -- andere:   

  --- broomderivaten:   

2917 39 11 00 ---- esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur 6,5 0 

2917 39 19 00 ---- andere 6,5 0 

  --- andere:   

2917 39 30 00 ---- benzeen-1,2,4-tricarbonzuur 6,5 0 

2917 39 40 00 ---- isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan 0,8 gewichtspercent tereftaloyldichloride 6,5 0 

2917 39 50 00 ---- naftaleen-1,4,5,8-tetracarbonzuur 6,5 0 

2917 39 60 00 ---- tetrachloorftaalzuuranhydride 6,5 0 
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2917 39 70 00 ---- natrium-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat 6,5 0 

2917 39 80 00 ---- andere 6,5 0 

2918 Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 

peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

  - carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, 

daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten 

daarvan: 

  

2918 11 00 00 -- melkzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 12 00 00 -- wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 13 00 00 -- zouten en esters van wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 14 00 00 -- citroenzuur 6,5 3 

2918 15 00  -- zouten en esters van citroenzuur:   

2918 15 00 10 --- natriumcitraat  2 3 

2918 15 00 90 --- andere 6,5 3 

2918 16 00 00 -- gluconzuur en zouten en esters daarvan 0 0 

2918 18 00 00 -- chloorbenzilaat (ISO) 6,5 3 

2918 19 -- andere:   

2918 19 30 00 -- cholzuur en 3α,12α-dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), alsmede zouten en esters 

daarvan 

0 0 

2918 19 40 00 --- 2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur 0 0 

2918 19 85  --- andere:   
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2918 19 85 10 ---- broompropionaat (isopropyl-4,4'-dibroombenzylaat) 0,1 0 

2918 19 85 20 ---- 12-hydroxystearinezuur 2 0 

2918 19 85 90 ---- andere 6,5 0 

  - carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, 

daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten 

daarvan: 

  

2918 21 00 00 -- salicylzuur en zouten daarvan 2 0 

2918 22 00 00 -- o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan 0 0 

2918 23 -- andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan:   

2918 23 10 00 --- methylsalicylaat en fenylsalicylaat 6,5 0 

2918 23 90 00 --- andere 6,5 0 

2918 29 -- andere:   

2918 29 10 00 --- sulfosalicylzuren en hydroxynaftoëzuren, alsmede zouten en esters daarvan 0 0 

2918 29 30  --- 4-hydroxybenzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan:   

2918 29 30 10 ---- methyl-4-hydroxybenzoaat (methylparabeen) 0 0 

2918 29 30 90 ---- andere 6,5 0 

2918 29 80  --- andere:   

2918 29 80 10 ---- bismutsubgallaat 0 0 

2918 29 80 90 ---- andere 6,5 0 

2918 30 00 00 - carbonzuren met aldehyde- of ketongroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, 

daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

  - andere:   
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2918 91 00 00 -- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 99 -- andere:   

2918 99 10 00 --- 2,6-dimethoxybenzoëzuur 6,5 0 

2918 99 20 00 --- dicamba (ISO) 0 0 

2918 99 30 00 --- natriumfenoxyacetaat 6,5 0 

2918 99 90 --- andere:   

2918 99 90 10 ---- naproxen (INN) 0 0 

2918 99 90 20 ---- aminozouten van dicamba (aminozout-2-metoxy-3,6-dichloorbroombenzoëzuur) 0,1 0 

2918 99 90 30 ---- gemfibrozil (INN) 0 0 

2918 99 90 40 ---- 2,4-D (2,4-dichloorfenoxyazijnzuur) 0 0 

2918 99 90 90 ---- andere 6,5 0 

  VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-METALEN, ALSMEDE 

ZOUTEN, HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2919 Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten daarvan: 

  

2919 10 00 00 - tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

2919 90 - andere:   

2919 90 10 00 -- tributylfosfaten, trifenylfosfaat, tritolylfosfaten, trixylylfosfaten en tris(2-chloorethyl)fosfaat  6,5 0 

2919 90 90  -- andere:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 292 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

2919 90 90 10 --- tris(2-chloorisopropyl)fosfaat 2 0 

2919 90 90 90 --- andere 6,5 0 

2920 Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstof-

halogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze 

producten: 

  

  - thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten van deze producten: 

  

2920 11 00 00 -- parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion) 6,5 0 

2920 19 00 00 -- andere 6,5 0 

2920 90 - andere:   

2920 90 10 00 -- zwavelzure en koolzure esters, alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan 

6,5 0 

2920 90 20 00 -- dimethylfosfonaat (dimethylfosfiet) 6,5 0 

2920 90 30 00 -- trimethylfosfiet (trimethoxyfosfine) 6,5 0 

2920 90 40 00 -- triëthylfosfiet 6,5 0 

2920 90 50 00 -- diëthylfosfonaat (diëthylhydrogeenfosfiet) (diëthylfosfiet) 6,5 0 

2920 90 85 00 -- andere 6,5 0 

  IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN   

2921 Aminoverbindingen:   

  - eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2921 11 -- methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan:   

2921 11 10 00 --- methylamine, dimethylamine en trimethylamine 0 0 

2921 11 90 00  --- zouten 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 293 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

2921 19 -- andere:   

2921 19 10 00 --- triëthylamine en zouten daarvan 6,5 3 

2921 19 30 00 --- isopropylamine en zouten daarvan 0 0 

2921 19 40 00 --- 1,1,3,3-tetramethylbutylamine 0 0 

2921 19 50 00 --- diëthylamine en zouten daarvan 0 0 

2921 19 80  --- andere:   

2921 19 80 10 ---- taurine (INN)  0 0 

2921 19 80 90  ---- andere 6,5 3 

  - meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2921 21 00 00 -- ethyleendiamine en zouten daarvan 0 0 

2921 22 00 00 -- hexamethyleendiamine en zouten daarvan 2 3 

2921 29 00 00 -- andere 0 0 

2921 30 - aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede 

derivaten daarvan; zouten van deze producten: 

  

2921 30 10 00 -- cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine, alsmede zouten daarvan 1 0 

2921 30 91 00 -- cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan) 6,5 0 

2921 30 99 00 -- andere 6,5 3 

  - eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:    

2921 41 00 00 -- aniline en zouten daarvan 2 3 

2921 42 -- derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan:   

2921 42 10 00 --- halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van aniline, zouten van deze verbindingen 

daaronder begrepen 

6,5 3 
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2921 42 90 00 --- andere 0 0 

2921 43 00 00 -- toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 

2921 44 00 00 -- difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze producten 2 3 

2921 45 00 00 -- 1-naftylamine (α-naftylamine) en 2-naftylamine (ß-naftylamine), alsmede derivaten daarvan; 

zouten van deze producten 

6,5 3 

2921 46 00 00 -- amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), 

feentermine (INN), fencamfimine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en mefenorex 

(INN); zouten van deze producten 

0 0 

2921 49 -- andere:   

2921 49 10 00 --- xylidinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 0 0 

2921 49 80 00 --- andere 0 0 

  - meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze 

producten: 

  

2921 51 -- o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze 

producten: 

  

  --- o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten daarvan, zouten van deze verbindingen daaronder begrepen: 

  

2921 51 11 00 ---- m-fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: 

- niet meer dan 1 gewichtspercent water, 

- niet meer dan 200 mg/kg o-fenyleendiamine en 

- niet meer dan 450 mg/kg p-fenyleendiamine 

0 0 

2921 51 19 00 ---- andere 6,5 3 

2921 51 90  --- andere:   

2921 51 90 10 ---- aminofenylparaminzuur 0 0 

2921 51 90 90 ---- andere 6,5 3 
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2921 59 -- andere:   

2921 59 10 00 --- m-fenyleenbis(methylamine) 6,5 0 

2921 59 20 00 --- 2,2′-dichloor-4,4′-methyleendianiline 6,5 0 

2921 59 30 00 --- 4,4'-bi-o-toluïdine 6,5 0 

2921 59 40 00 --- 1,8-naftyleendiamine 6,5 0 

2921 59 90 00 --- andere 6,5 3 

2922 Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen:   

  - aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede 

ethers en esters daarvan; zouten van deze producten: 

  

2922 11 00 00 -- monoëthanolamine en zouten daarvan 0 0 

2922 12 00 00 -- diëthanolamine en zouten daarvan 2 3 

2922 13  -- triëthanolamine en zouten daarvan:   

2922 13 10 00 --- triëthanolamine 6,5 3 

2922 13 90 00 --- zouten van triëthanolamine 6,5 3 

2922 14 00 00  -- dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan 0 0 

2922 19 -- andere:   

2922 19 10 00 --- N-ethyldiëthanolamine 0 0 

2922 19 20 00 --- 2,2'-methyliminodiëthanol (N-methyldiëthanolamine) 0 0 

2922 19 80 00  --- andere 0 0 

  - aminonaftolen en andere aminofenolen andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer 

dan een soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten: 

0 0 
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2922 21 00 00 -- aminonaftolsulfonzuren en zouten daarvan   

2922 29 00  -- andere:   

2922 29 00 10 --- anisidinen, dianisidinen, fenetidinen en zouten van deze producten 6,5 3 

2922 29 00 90 --- andere 0 0 

  - aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere dan die met zuurstofhoudende 

groepen van meer dan een soort; zouten van deze producten: 

  

2922 31 00 00 -- amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon (INN); zouten van deze producten 6,5 0 

2922 39 00 00 -- andere 6,5 3 

  - aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort en esters 

daarvan; zouten van deze producten: 

  

2922 41 00 00 -- lysine en esters daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 

2922 42 00 00 -- glutaminezuur en zouten daarvan 6,5 3 

2922 43 00 00 -- antranilzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2922 44 00 00 -- tilidine (INN) en zouten daarvan 0 0 

2922 49 -- andere:   

2922 49 10 00 --- glycine 0 0 

2922 49 20 00  --- ß-alanine 0 0 

2922 49 95 00 --- andere 0 0 

2922 50 00  - aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminoverbindingen met zuurstofhoudende 

groepen: 

  

2922 50 00 10 -- fenylefrine (INN), 5-aminosalicylzuur 0 0 
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2922 50 00 20 -- tramadol (INN) 0 0 

2922 50 00 90 -- andere 6,5 3 

2923 Quaternaire ammoniumzouten en-hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet 

chemisch welbepaald: 

  

2923 10 00  - choline en zouten daarvan:   

2923 10 00 10 -- cholinechloride 0 0 

2923 10 00 90 -- andere 6,5 0 

2923 20 00 00 - lecithinen en andere fosfoaminolipiden 0 0 

2923 90 00 00 - andere 6,5 0 

2924 Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur:   

  - acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten 

daarvan; zouten van deze producten: 

  

2924 11 00 00 -- meprobamaat (INN) 0 0 

2924 12 00 00 -- fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon (ISO) 0 0 

2924 19 00 00 -- andere 0 0 

  - cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten 

daarvan; zouten van deze producten: 

  

2924 21 -- ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2924 21 10 00 --- isoproturon (ISO) 0 0 

2924 21 90 00 --- andere 0 0 

2924 23 00 00 -- 2-aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten daarvan 0 0 

2924 24 00 00 -- ethinamaat (INN) 0 0 

2924 29 -- andere:   
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2924 29 10 00 --- lidocaïne (INN) 0 0 

2924 29 30 00 --- paracetamol (INN) 0 0 

2924 29 95  --- andere:   

2924 29 95 10 ---- metolachloor 0,1 0 

2924 29 95 90 ---- andere 0 0 

2925 Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; 

iminoverbindingen 

  

  - imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2925 11 00 00 -- sacharine en zouten daarvan 0 0 

2925 12 00 00 -- glutethimide (INN) 6,5 0 

2925 19 -- andere:   

2925 19 10 00 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-octabroom-N,N'-ethyleendiftaalimide 6,5 0 

2925 19 30 00 --- N,N'-ethyleenbis(4,5-dibroomhexahydro-3,6-methanoftaalimide) 6,5 0 

2925 19 95 00 --- andere 6,5 0 

  - iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2925 21 00 00 -- chloordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 00 -- andere 6,5 0 

2926 Nitrillen (cyaanverbindingen):   

2926 10 00 00 - acrylonitril 0 0 

2926 20 00 00 - 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide)  6,5 0 
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2926 30 00 00 - fenproporex (INN) en zouten daarvan; methadon (INN) tussenproduct (4-cyano-2-

dimethylamino-4,4-difenylbutaan) 

0 0 

2926 90 - andere:   

2926 90 20 00 -- isoftalonitril 0 0 

2926 90 95 00 -- andere 0 0 

2927 00 00 00 Diazo-, azo- en azoxyverbindingen 0 0 

2928 00 Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine   

2928 00 10 00 - N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine 6,5 0 

2928 00 90  - andere:   

2928 00 90 10 -- fenylhydrazine 0,1 0 

2928 00 90 90 -- andere 6,5 0 

2929 Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen:   

2929 10 - isocyanaten:   

2929 10 10 00 -- methylfenyleendiisocyanaten (tolueendiisocyanaten) 1 0 

2929 10 90 00  -- andere 0 0 

2929 90 00 00 - andere 6,5 0 

  X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN VAN METALEN, 

HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN, NUCLEÏNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, 

ALSMEDE SULFONAMIDOVERBINDINGEN 

  

2930 Organische zwavelverbindingen:   

2930 20 00  - thiocarbamaten en dithiocarbamaten:   

2930 20 00 10 -- ethylpropylthiocarbamaat (s-ethyl-NN-di-n-propylthiocarbamaat) 0,1 0 
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2930 20 00 90 -- andere 6,5 0 

2930 30 00 00 - thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden 0 0 

2930 40  - methionine:   

2930 40 10 00 -- methionine (INN) 0 0 

2930 40 90 00 -- andere 0 0 

2930 50 00 00 - captafol (ISO) en methamidofos (ISO) 0 0 

2930 90 - andere:   

2930 90 13 00 -- cysteïne and cystine 0 0 

2930 90 16 00 -- derivaten van cysteïne of cystine 0 0 

2930 90 20 00 -- thiodiglycol (INN) (2,2'-thiodiëthanol) 0 0 

2930 90 30 00 -- DL-2-hydroxy-4(methylthio)boterzuur 0 0 

2930 90 40 00 -- 2,2'-thiodiëthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] 0 0 

2930 90 50 00 -- mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine en 

2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine 

0 0 

2930 90 85  -- andere:   

2930 90 85 10 --- disulfiram, liponzuur 6,5 0 

2930 90 85 90 --- andere 0 0 

2931 00 Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen:   

2931 00 10 00 - dimethylmethylfosfonaat 0 0 

2931 00 20 00 - methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride) 0 0 

2931 00 30 00 - methylfosfonoyldichloride (methylfosfonzuurdichloride) 0 0 
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2931 00 95  - andere:   

2931 00 95 10 -- dibutyltindilauraat 0 0 

2931 00 95 30 -- triëthylaluminium 5 3 

2931 00 95 40 -- glyfosaat (N-(fosfonomethyl)glicyne) 0 0 

2931 00 95 90 -- andere 6,5 0 

2932 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als heteroatoom:   

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

furaanring: 

  

2932 11 00 00 -- tetrahydrofuraan 6,5 0 

2932 12 00 00 -- 2-furaldehyde (furfuraldehyde)  6,5 3 

2932 13 00 00 -- furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol 6,5 3 

2932 19 00 00 -- andere 0 0 

  - lactonen:   

2932 21 00 00 -- cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen 0 0 

2932 29 -- andere lactonen:   

2932 29 10 00 --- fenolftaleïne 0 0 

2932 29 20 00 --- 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-

1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur 

0 0 

2932 29 30 00 --- 3'-chloor-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H),9'-xantheen]-3-on 0 0 

2932 29 40 00 --- 6'-(N-ethyl-p-toluïdino)-2'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H),9'-xantheen]-3-on 0 0 
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2932 29 50 00 --- methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-

nafto[1,8-cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat 

0 0 

2932 29 60 00 --- gamma-butyrolacton 0 0 

2932 29 85 00 --- andere 0 0 

  - andere:   

2932 91 00 00 -- isosafrool 6,5 0 

2932 92 00 00 -- 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 00 -- piperonal 6,5 0 

2932 94 00 00 -- safrool 6,5 0 

2932 95 00 00 -- tetrahydrocannabinolen (alle isomeren) 0 0 

2932 99 -- andere:   

2932 99 50 00 --- epoxiden waarvan de ring vier atomen bevat 0 0 

2932 99 70 00 --- andere cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, ook indien met andere zuurstof-

houdende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

0 0 

2932 99 85 00 --- andere 0 0 

2933 Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom:   

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

pyrazoolring: 

  

2933 11 -- fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan:   

2933 11 10 00 --- propyfenazon (INN) 6,5 0 

2933 11 90 00 --- andere 0 0 
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2933 19 -- andere:   

2933 19 10 00 --- fenylbutazon (INN) 0 0 

2933 19 90 00 --- andere 0 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

imidazoolring:  

  

2933 21 00 00 -- hydantoïne en derivaten daarvan 6,5 0 

2933 29 -- andere:   

2933 29 10 00 --- nafazolinehydrochloride (INNM) en nafazolinenitraat (INNM); fentolamine (INN); 

tolazolinehydrochloride (INNM)  

6,5 0 

2933 29 90 00 --- andere 0 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

pyridinering: 

  

2933 31 00 00 -- pyridine en zouten daarvan 0 0 

2933 32 00 00 -- piperidine en zouten daarvan 6,5 0 

2933 33 00 00 -- alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), 

difeenoxylaat (INN), dipipanon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), fentanyl 

(INN), ketobemidon (INN), methylfenidaat (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine 

(INN) tussenproduct A, pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) en trimeperidine 

(INN); zouten van deze producten 

0 0 

2933 39 -- andere:   

2933 39 10 00 --- iproniazide (INN); ketobemidonhydrochloride (INNM); pyridostigminebromide (INN) 0 0 

2933 39 20 00 --- 2,3,5,6-tetrachloorpyridine 0 0 
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2933 39 25 00 --- 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur 0 0 

2933 39 35 00 --- 2-hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat 0 0 

2933 39 40 00 --- 2-butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat 0 0 

2933 39 45 00 --- 3,5-dichloor-2,4,6-trifluorpyridine 0 0 

2933 39 50 00 --- methylester van fluroxypyr (ISO) 0 0 

2933 39 55 00 --- 4-methylpyridine 0 0 

2933 39 99 00 --- andere 0 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline- of isochinolinering, niet verder 

geanelleerd (gecondenseerd): 

  

2933 41 00 00 -- levorfanol (INN) en zouten daarvan 0 0 

2933 49  -- andere:   

2933 49 10 00 --- halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren 0 0 

2933 49 30 00 --- dextromethorfan (INN) en zouten daarvan 0 0 

2933 49 90 00 -- andere 0 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met een piperazinering:   

2933 52 00 00 -- malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2933 53  -- allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, 

cyclobarbital (INN), fenobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), 

secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) en vinylbital (INN); zouten van deze producten: 

  

2933 53 10 00 --- barbital (INN), fenobarbital (INN), alsmede zouten daarvan 0 0 
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2933 53 90 00 --- andere 6,5 0 

2933 54 00 00  -- andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten 6,5 0 

2933 55 00 00  -- loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) en zipeprol (INN); zouten van deze 

producten 

0 0 

2933 59 -- andere:   

2933 59 10 00 --- diazinon (ISO)  0 0 

2933 59 20 00 --- 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine) 0 0 

2933 59 95 00 --- andere 0 0 

  - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

triazinering: 

  

2933 61 00 00 -- melamine 0 0 

2933 69 -- andere:   

2933 69 10 00 --- atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine 

(hexogeen, trimethyleentrinitramine)  

0 0 

2933 69 20 00 --- methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) 6,5 0 

2933 69 30 00 --- 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol 6,5 0 

2933 69 80 00 --- andere 6,5 0 

  - lactamen:   

2933 71 00 00 -- 6-hexaanlactam (ε-caprolactam)  0 0 
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2933 72 00 00 -- clobazam (INN en methyprylon (INN) 0 0 

2933 79 00 00 -- andere lactamen 0 0 

  - andere:   

2933 91 -- alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), 

clorazepaat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), 

fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), 

lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam 

(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam 

(INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) en triazolam (INN); zouten van 

deze producten: 

  

2933 91 10 00  --- chloordiazepoxide (INN) 0 0 

2933 91 90 00  --- andere 0 0 

2933 99  -- andere:   

2933 99 10 00 --- benzimidazool-2-thiol (mercaptobenzimidazool) 0 0 

2933 99 20 00 --- indool, 3-methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzol(c, e)azepine (azapetine), 

fenindamine (INN) en zouten daarvan; imipraminehydrochloride (INNM) 

0 0 

2933 99 30 00 --- monoazepinen 0 0 

2933 99 40 00 --- diazepinen 0 0 

2933 99 50 00 --- 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol 0 0 

2933 99 90 00 --- andere 0 0 
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2934 Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen:   

2934 10 00 00 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

thiazoolring 

0 0 

2934 20 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet verder geanelleerd 

(gecondenseerd): 

  

2934 20 20 00 -- di(benzothiazool-2-yl)disulfide; benzothiazool-2-thiol (mercaptobenzothiazool) en zouten 

daarvan 

5 0 

2934 20 80 00 -- andere 0 0 

2934 30 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder geanelleerd 

(gecondenseerd): 

  

2934 30 10 00 -- thiëthylperazine (INN); thioridazine (INN) en zouten daarvan 6,5 0 

2934 30 90 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

2934 91 00 00 -- aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide 

(INN), feendimetrazine (INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), 

mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN) en sufentanil (INN); zouten van deze 

producten 

0 0 

2934 99 -- andere:   

2934 99 10 00 --- chloorprothixeen (INN); thenalidine (INN) en tartraten en maleïnaten daarvan 0 0 

2934 99 20 00 --- furazolidoon (INN) 0 0 

2934 99 30 00 --- 7-aminocefalosporaanzuur 0 0 

2934 99 40 00 --- zouten en esters van (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-

oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur 

0 0 
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2934 99 50 00 --- 1-[2-(1,3-dioxaan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide 0 0 

2934 99 90 00 --- andere 0 0 

2935 00 Sulfonamidoverbindingen:   

2935 00 10 00 - 3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-

N,N-dimethyl-1H-indool-7-sulfonamide 

0 0 

2935 00 20 00 - metosulam (ISO) 0 0 

2935 00 90 00 - andere 0 0 

  XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN   

2936 Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten 

daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden 

gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht: 

  

  - vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd:   

2936 21 00 00 -- vitaminen A en derivaten daarvan 0 0 

2936 22 00 00 -- vitamine B1 en derivaten daarvan 0 0 

2936 23 00 00 -- vitamine B2 en derivaten daarvan 0 0 

2936 24 00 00 -- D- en DL-pantotheenzuur (vitamine B3 of vitamine B5) en derivaten daarvan 0 0 

2936 25 00 00 -- vitamine B6 en derivaten daarvan 0 0 

2936 26 00 00 -- vitamine B12 en derivaten daarvan 0 0 

2936 27 00 00 -- vitamine C en derivaten daarvan 0 0 

2936 28 00 00 -- vitamine E en derivaten daarvan 0 0 

2936 29 -- andere vitaminen en derivaten daarvan:   

2936 29 10 00 --- vitamine B9 en derivaten daarvan 0 0 
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2936 29 30 00 --- vitamine H en derivaten daarvan 0 0 

2936 29 90 00 --- andere 0 0 

2936 90 - andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen   

  -- natuurlijke concentraten van vitaminen:   

2936 90 11 00 --- natuurlijke concentraten van vitaminen A+D 0 0 

2936 90 19 00 --- andere 0 0 

2936 90 80 00 -- andere 0 0 

2937 Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese 

gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden 

daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt: 

  

  - polypeptidehormonen, proteïnehormonen en glycoproteïnehormonen, alsmede derivaten en 

structuuranalogons daarvan: 

  

2937 11 00 00 -- somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan 0 0 

2937 12 00 00 -- insuline en zouten daarvan 0 0 

2937 19 00 00 -- andere 0 0 

  - steroïdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan:   

2937 21 00 00 -- cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison)  0 0 

2937 22 00 00 -- halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticosteroïde hormonen 0 0 

2937 23 00 00 -- oestrogenen en progestogenen 0 0 

2937 29 00 00 -- andere 0 0 

  - catecholaminehormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan:   
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2937 31 00 00 -- epinefrine 0 0 

2937 39 00 00 -- andere 0 0 

2937 40 00 00 - aminozuurderivaten 0 0 

2937 50 00 00 - prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, alsmede derivaten en structuuranalogons 

daarvan 

0 0 

2937 90 00 00 - andere 0 0 

  XII. GLUCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN PLANTAARDIGE ALKALOÏDEN, 

NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, 

ETHERS, ESTERS EN ANDERE DERIVATEN DAARVAN 

  

2938 Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, 

esters en andere derivaten daarvan: 

  

2938 10 00 00 - rutoside (rutine) en derivaten daarvan 0 0 

2938 90 - andere:   

2938 90 10 00 -- digitalisglucosiden 0 0 

2938 90 30 00 -- glycyrrizine en glycyrrizinaten 0 0 

2938 90 90 00 -- andere 0 0 

2939 Plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, 

esters en andere derivaten daarvan: 

  

  - opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2939 11 00 00 -- concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), codeïne, dihydrocodeïne (INN), 

ethylmorfine, etorfine (INN), folcodine (INN), heroïne, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), 

morfine, nicomorfine (INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), thebacon (INN) en thebaïne; 

zouten van deze producten: 

0 0 
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2939 19 00 00 -- andere 0 0 

2939 20 00 00 - kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten 0 0 

2939 30 00 00 - cafeïne en zouten daarvan 0 0 

  - efedrinen en zouten daarvan:   

2939 41 00 00 -- efedrine en zouten daarvan 0 0 

2939 42 00 00 -- pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939 43 00 00 -- cathine (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939 49 00 00 -- andere 0 0 

  - theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), alsmede derivaten daarvan; zouten 

van deze producten: 

  

2939 51 00 00 -- fenetylline (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939 59 00 00 -- andere 0 0 

  - alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2939 61 00 00 -- ergometrine (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939 62 00 00 -- ergotamine (INN) en zouten daarvan 0 0 

2939 63 00 00 -- lyserginezuur en zouten daarvan 0 0 

2939 69 00 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

2939 91  -- cocaïne, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamineracemaat; 

zouten, esters en andere derivaten van deze producten: 

  

  --- cocaïne en zouten daarvan:   
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2939 91 11 00 ---- ruwe cocaïne 0 0 

2939 91 19 00 ---- andere 0 0 

2939 91 90 00 --- andere 0 0 

2939 99 00 00 -- andere 0 0 

  XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN   

2940 00 00 00 Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers, 

acetalen en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de 

posten 2937, 2938 en 2939 

6,5 3 

2941 Antibiotica:   

2941 10 - penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur; zouten van deze 

producten: 

  

2941 10 10 00 -- amoxicilline (INN) en zouten daarvan 0 0 

2941 10 20 00 -- ampicilline (INN), metampicilline (INN), pivampicilline (INN), alsmede zouten daarvan 0 0 

2941 10 90 00 -- andere 0 0 

2941 20 - streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:   

2941 20 30 00 -- dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daarvan 0 0 

2941 20 80 00 -- andere 0 0 

2941 30 00 00 - tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 0 0 

2941 40 00 00 - chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten 0 0 

2941 50 00 00 - erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten 0 0 
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2941 90 00 00 - andere 0 0 

2942 00 00 00 Andere organische verbindingen 0 0 

30 HOOFDSTUK 30 - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN   

3001 Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; 

extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor 

opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, 

bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen; 

  

3001 20 - extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan:   

3001 20 10 00 -- van menselijke oorsprong 0 0 

3001 20 90 00 -- andere 0 0 

3001 90 - andere:   

3001 90 20 00 -- van menselijke oorsprong 0 0 

  -- andere:   

3001 90 91 00 --- heparine en zouten daarvan 0 0 

3001 90 98 00 --- andere 0 0 

3002 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het 

stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties 

en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van 

biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) 

en dergelijke producten: 

  

3002 10 - sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde 

immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen: 
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3002 10 10 00 -- sera van geïmmuniseerde dieren of personen  0 0 

  -- andere:   

3002 10 91 00 --- hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline 0 0 

  --- andere:   

3002 10 95 00 ---- van menselijke oorsprong 0 0 

3002 10 99 00 ---- andere 0 0 

3002 20 00 00 - vaccins voor mensen 0 0 

3002 30 00 00 - vaccins voor dieren 0 0 

3002 90 - andere:   

3002 90 10 00 -- menselijk bloed 0 0 

3002 90 30 00 -- dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van 

diagnosen 

0 0 

3002 90 50 00 -- culturen van micro-organismen  0 0 

3002 90 90 00 -- andere: 0 0 

3003 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit 

voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten 

hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

3003 10 00 00 - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel 

streptomycinen of derivaten daarvan 

0 0 

3003 20 00 00 - bevattende andere antibiotica 0 0 

  - bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica:   
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3003 31 00 00 -- bevattende insuline 0 0 

3003 39 00 00 -- andere 0 0 

3003 40 00 00 - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld 

bij post 2937, noch antibiotica 

0 0 

3003 90 - andere:   

3003 90 10 00 -- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen)  0 0 

3003 90 90  -- andere:   

3003 90 90 10 --- fytine 0 0 

3003 90 90 90 --- andere 0 0 

3004 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit 

al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik ook die in de vorm 

van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), in afgemeten hoeveelheden, dan wel 

opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

3004 10 - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel 

streptomycinen of derivaten daarvan: 

  

3004 10 10 00 -- bevattende, als geneeskrachtige stof, uitsluitend penicillinen of derivaten daarvan met een 

structuur van penicillaanzuur 

0 0 

3004 10 90 00 -- andere 0 0 

3004 20 - bevattende andere antibiotica:   

3004 20 10 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

3004 20 90 00 -- andere 0 0 

  - bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica:   
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3004 31 -- bevattende insuline:   

3004 31 10  --- opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

3004 31 10 11 ---- insuline, kort werkend 0 0 

3004 31 10 90 ---- andere 0 0 

3004 31 90 00 --- andere 0 0 

3004 32 -- bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan:   

3004 32 10 00 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

3004 32 90 00 --- andere  0 0 

3004 39 -- andere:   

3004 39 10 00 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

3004 39 90 00 --- andere 0 0 

3004 40 - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld 

bij post 2937, noch antibiotica: 

  

3004 40 10 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

3004 40 90 00 -- andere 0 0 

3004 50 - andere geneesmiddelen, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936:   

3004 50 10 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

3004 50 90 00 -- andere 0 0 

3004 90 - andere:   

  -- opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

3004 90 11 00 --- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) 0 0 
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3004 90 19 00 --- andere 0 0 

  -- andere:   

3004 90 91 00 --- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) 0 0 

3004 90 99 00 --- andere 0 0 

3005 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterd-

pleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de 

verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige 

doeleinden: 

  

3005 10 00 00 - hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag 0 0 

3005 90 - andere:   

3005 90 10 00 -- watten en artikelen van watten 0 0 

  -- andere:   

  --- van textielstoffen:   

3005 90 31 00 ---- gaas en artikelen van gaas 0 0 

  ---- andere:   

3005 90 51 00 ----- van gebonden textielvlies 0 0 

3005 90 55 00 ----- andere 0 0 

3005 90 99 00 --- andere 0 0 

3006 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk;   
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3006 10 - steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden 

geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele 

kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloed-

stelpende artikelen, die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de 

tandheelkunde; steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie en voor de 

tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd: 

  

3006 10 10 00 -- steriel catgut 0 0 

3006 10 30 00 -- steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook 

indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd 

0 0 

3006 10 90 00 -- andere 0 0 

3006 20 00 00 - reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren 0 0 

3006 30 00 00 - röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd 

om aan de patiënt zelf te worden toegediend 

0 0 

3006 40 00 00 - tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement 0 0 

3006 50 00 00 - tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken 0 0 

3006 60 - chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere producten bedoeld bij 

post 2937 of van spermiciden 

  

  -- van hormonen:   

3006 60 11 00 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

3006 60 19 00 --- andere 0 0 

3006 60 90 00 -- van spermiciden 0 0 

3006 70 00 00 - bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op 

bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek 

of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten 

0 0 

  - andere:   
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3006 91 00 00 -- hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg 0 0 

3006 92 00 00 -- farmaceutische afvallen 0 0 

31 HOOFDSTUK 31 - MESTSTOFFEN   

3101 00 00 00 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of 

chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van 

dierlijke of plantaardige producten 

5 0 

3102 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen:   

3102 10 - ureum, ook indien in waterige oplossing:   

3102 10 10 00 -- ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

2 3 

3102 10 90 00 -- andere 2 3 

  - ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat:   

3102 21 00 00 -- ammoniumsulfaat 5 3 

3102 29 00 00 -- andere 5 3 

3102 30 - ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing:   

3102 30 10 00 -- in waterige oplossing 5 3 

3102 30 90 00 -- ander 5 3 

3102 40 - mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende 

anorganische stoffen: 

  

3102 40 10 00 -- met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten 5 3 

3102 40 90 00 -- met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten 5 3 

3102 50 - natriumnitraat:   
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3102 50 10 00 -- natuurlijk natriumnitraat 5 0 

3102 50 90 00 -- ander 6,5 3 

3102 60 00 00 - dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat 5 3 

3102 80 00 00 - mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater 5 3 

3102 90 00 00 - andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen 5 3 

3103 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:   

3103 10 - superfosfaat:   

3103 10 10 00 -- met een gehalte aan difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride) van meer dan 35 gewichts-

percenten 

5 3 

3103 10 90 00 -- ander 5 3 

3103 90 00 00 - andere: 5 0 

3104 Minerale of chemische kalimeststoffen:   

3104 20 - kaliumchloride:   

3104 20 10 00 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van niet meer dan 40 gewichtspercenten, 

berekend op het droge kristalwatervrije product 

5 0 

3104 20 50 00 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 40 doch niet meer dan 

62 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 

5 0 

3104 20 90 00 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 62 gewichtspercenten, berekend op 

het droge kristalwatervrije product 

5 0 

3104 30 00 00 - kaliumsulfaat 5 0 

3104 90 00  - andere:   

3104 90 00 10 -- Carnalliet, sylviet en andere natuurlijke kaliumzouten 0 0 
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3104 90 00 90 -- andere 5 0 

3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen 

stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in 

tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer 

dan 10 kg: 

  

3105 10 00 00 - producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in 

verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 

5 3 

3105 20 - minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en 

kalium bevatten: 

  

3105 20 10 00 -- met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

5 3 

3105 20 90 00 -- andere 5 3 

3105 30 00 00 - diammoniumwaterstoforthofosfaat  5 3 

3105 40 00 00 - ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat  5 3 

  - andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en 

fosfor bevatten: 

  

3105 51 00 00 -- bevattende nitraten en fosfaten 5 3 

3105 59 00 00 -- andere 5 3 

3105 60 - minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium 

bevatten: 

  

3105 60 10 00 -- kaliumsuperfosfaat 5 0 

3105 60 90 00 -- andere 5 0 
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3105 90 - andere:   

3105 90 10 00 -- natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en 

kaliumnitraat (waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat niet meer dan 44 gewichtspercenten 

bedraagt) met een totaal gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten, 

berekend op het droge kristalwatervrije product 

5 0 

  -- andere:   

3105 90 91 00 --- met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

5 3 

3105 90 99 00 --- andere 5 0 

32 HOOFDSTUK 32 - LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN 

DERIVATEN DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF 

EN VERNIS; MASTIEK; INKT 

  

3201 Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en 

andere derivaten daarvan: 

  

3201 10 00 00 - looiextract van quebracho 5 0 

3201 20 00 00 - looiextract van mimosabast 5 3 

3201 90 - andere:   

3201 90 20 00 -- looiextract van sumak, van valonea's, van eik of van kastanje 5 3 

3201 90 90 00 -- andere 5 3 

3202 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook 

indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien: 

  

3202 10 00 00 - synthetische organische looistoffen 0 0 
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3202 90 00 00 - andere 0 0 

3203 00 Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk 

zwartsel, daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij 

aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong: 

  

3203 00 10 00 - kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis daarvan 5 0 

3203 00 90 00 - kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daarvan 5 0 

3204 Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij 

aantekening 3 op dit hoofdstuk, 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: 

  

  - synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, bedoeld bij aantekening 3 

op dit hoofdstuk: 

  

3204 11 00 00 -- gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 0 0 

3204 12 00 -- zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten op basis daarvan; bijtende kleur-

stoffen en preparaten op basis daarvan: 

  

3204 12 00 10 --- zuur fuchsine 0,1 0 

3204 12 00 90 --- andere 0 0 

3204 13 00 00 -- basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 5 0 

3204 14 00 00 -- directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 0 0 

3204 15 00 00 -- kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daaronder begrepen) en preparaten op basis 

daarvan 

5 0 
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3204 16 00 00 -- reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 0 0 

3204 17 00 00 -- pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan 0 0 

3204 19 00 00 -- andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer van de onderverdelingen 3204 11 

tot en met 3204 19 daaronder begrepen 

2 0 

3204 20 00 00 - synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende 

stoffen 

0 0 

3204 90 00 00 - andere 0 0 

3205 00 00 00 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken 0 0 

3206 Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, andere dan 

die bedoeld bij de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als 

"lichtgevende stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald: 

  

  - pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide:   

3206 11 00  -- bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide berekend op de droge stof:   

3206 11 00 10 --- bevattende 80 of meer doch niet meer dan 93 gewichtspercenten titaandioxide berekend op de 

droge stof 

6,5 3 

3206 11 00 90  --- andere 0 0 

3206 19 00 00 -- andere 0 0 

3206 20 00 00 - pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 5 3 

  - andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten:   

3206 41 00 00 -- ultramarijn en preparaten op basis daarvan 5 3 

3206 42 00 00 -- lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van zinksulfide 5 3 

3206 49 -- andere:   
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3206 49 10 00 --- magnetiet 5 0 

3206 49 30 00 -- pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen 5 3 

3206 49 80  --- andere:   

3206 49 80 10 ---- pigmenten en preparaten op basis van hexacyanoferraat (ferrocyaniet en ferricyaniet)  5 3 

3206 49 80 90 ---- andere 0 0 

3206 50 00 00 - anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen)  5 0 

3207 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen, verglaasbare samen-

stellingen, engobes (slips), vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort 

gebruikt voor keramiek, voor het emailleren of voor glaswerk; glasfritten en ander glas, in de 

vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken: 

  

3207 10 00 00 - bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten 2 0 

3207 20 - verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke preparaten:   

3207 20 10 00 -- engobes (slips) 2 0 

3207 20 90 00 -- andere 5 0 

3207 30 00 00 - vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten 5 0 

3207 40 - glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken:   

3207 40 10 00 -- glazuurglas (email) 5 0 

3207 40 20 00 -- glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of meer doch niet meer dan 3,5 mm en een 

dikte van 2 of meer doch niet meer dan 5 micrometer 

5 0 
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3207 40 30 00 -- glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxide van 99 of 

meer gewichtspercenten 

5 0 

3207 40 80 00 -- andere 5 0 

3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, 

gedispergeerd of opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op 

dit hoofdstuk: 

  

3208 10 - op basis van polyesters:   

3208 10 10  -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk:   

3208 10 10 10 --- polyester vernis, elektrotechnisch polyesterimide voor gevernist draad 3 0 

  --- andere:   

3208 10 10 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3208 10 10 98 ---- andere 6,5 0 

3208 10 90  -- andere:   

3208 10 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3208 10 90 90 --- andere 6,5 0 

3208 20 - op basis van acryl- of vinylpolymeren:   

3208 20 10  -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk:   

3208 20 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3208 20 10 90 --- andere 5 0 

3208 20 90  -- andere:   

3208 20 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 327 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

3208 20 90 90 --- andere 6,5 0 

3208 90 - andere:   

  -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk:   

3208 90 11 00 --- polyurethaan vervaardigd van 2,2′-(tert-butylimino)diëthanol en 4,4′-

methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 

polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 

5 0 

3208 90 13 00 --- copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een 

gehalte aan polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 

5 0 

3208 90 19  --- andere:   

3208 90 19 10 ---- vernis van polyurethaan, elektrotechnisch polyurethaan voor gevernist draad 1 0 

  ---- andere:   

3208 90 19 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3208 90 19 98 ----- andere 5 0 

  -- andere:   

3208 90 91  --- op basis van synthetische polymeren:   

3208 90 91 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3208 90 91 90 ---- andere 5 0 

3208 90 99 00 --- op basis van gewijzigde natuurlijke polymeren 1 0 

3209 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, 

gedispergeerd of opgelost in een waterig medium: 

  

3209 10 00 00 - op basis van acryl- of vinylpolymeren 0 0 
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3209 90 00  - andere:   

3209 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3209 90 00 90 -- andere 5 0 

3210 00 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van 

leder (lederveren): 

  

3210 00 10  - olieverf en -vernis:   

3210 00 10 10 -- verf 6,5 0 

3210 00 10 90 -- vernis 5 0 

3210 00 90 00 - andere 5 0 

3211 00 00  Bereide siccatieven:   

3211 00 00 10 - geen loodverbindingen bevattend 0,5 0 

3211 00 00 90 - andere 5 0 

3212 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-

waterig medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; 

stempelfoliën; kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

3212 10 - stempelfoliën:   

3212 10 10 00 -- op basis van onedele metalen  5 0 

3212 10 90 00 -- andere 5 0 

3212 90 - andere:   

  -- pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-

waterig medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf: 
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3212 90 31 00 --- op basis van aluminiumpoeder 5 0 

3212 90 38 00 --- andere 0 0 

3212 90 90 00 -- kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

3213 Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en 

kleurpasta's, in tabletten, in tubes, in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen: 

  

3213 10 00 00 - verf in assortimenten 5 0 

3213 90 00 00 - andere 5 0 

3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort 

gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk: 

  

3214 10 - stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur:   

3214 10 10  -- stopverf, harscement en ander mastiek (kit):   

3214 10 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3214 10 10 90 --- andere 5 0 

3214 10 90  -- plamuur:   

3214 10 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3214 10 90 90 --- andere 6,5 0 

3214 90 00  - andere:   

3214 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

3214 90 00 90 -- andere 5 0 
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3215 Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste 

vorm: 

  

  - drukinkt:   

3215 11 00 00 -- zwarte 0 0 

3215 19 00 00 -- andere 0 0 

3215 90 - andere:   

3215 90 10 00 -- schrijfinkt en tekeninkt 5 0 

3215 90 80 00 -- andere 5 0 

33 HOOFDSTUK 33 - ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, 

TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN 

  

3301 Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; 

door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in 

vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; 

terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en 

waterige oplossingen van etherische oliën: 

  

  - etherische oliën van citrusvruchten:   

3301 12 -- sinaasappelolie:   

3301 12 10 00 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 0 0 

3301 12 90 00 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 0 0 

3301 13 -- citroenolie:   

3301 13 10 00 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 13 90 00 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 19 -- andere:   
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3301 19 20  --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst:   

3301 19 20 10 ---- limoenolie en bergamotolie 6,5 0 

3301 19 20 90 ---- andere 0 0 

3301 19 80  --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst:   

3301 19 80 10 ---- limoenolie en bergamotolie 6,5 0 

3301 19 80 90 ---- andere 0 0 

  - etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten:   

3301 24 -- pepermuntolie (Mentha piperita):   

3301 24 10 00 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 24 90 00 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 25 -- andere muntolie:   

3301 25 10 00 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 25 90 00 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 29 -- andere:   

  --- kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie:   

3301 29 11 00 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 6,5 0 

3301 29 31 00 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 6,5 0 

  --- andere:   

3301 29 41 00 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 6,5 0 

  --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst:   

3301 29 71 00 ----- geraniumolie; vetiverolie; jasmijnolie 6,5 0 
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3301 29 79 00 ----- lavendelolie en lavandinolie 6,5 0 

3301 29 91 00 ----- andere 6,5 0 

3301 30 00 00 - harsaroma's 6,5 0 

3301 90 - andere:   

3301 90 10 00 -- terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën 6,5 0 

  -- door extractie verkregen oleoharsen:   

3301 90 21 00 --- van zoethout en van hop 6,5 0 

3301 90 30 00 --- andere 6,5 0 

3301 90 90 00 -- andere 6,5 0 

3302 Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van 

een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof 

voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de 

vervaardiging van dranken: 

  

3302 10 - van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie:   

  -- van de soort gebruikt in de drankenindustrie:   

  --- bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:   

3302 10 10 00 ---- met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol 5 0 

  ---- andere:   

3302 10 21 00 ----- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 

5 gewichtspercenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

5 0 

3302 10 29 00 ----- andere 5 3 

3302 10 40 00 --- andere 5 0 
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3302 10 90 00 -- van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie 0 0 

3302 90 - andere:   

3302 90 10 00 -- oplossingen in alcohol 5 0 

3302 90 90 00 -- andere 5 0 

3303 00 Parfums, reuk- en toiletwaters:   

3303 00 10 00 - parfums 6,5 0 

3303 00 90 00 - reuk- en toiletwaters 6,5 0 

3304 Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), 

preparaten tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur 

daaronder begrepen; producten voor manicure of voor pedicure: 

  

3304 10 00 00 - producten voor het opmaken van de lippen 6,5 0 

3304 20 00 00 - producten voor het opmaken van de ogen 6,5 0 

3304 30 00 00 - producten voor manicure of voor pedicure 6,5 0 

  - andere:   

3304 91 00 00 -- poeder, ook indien geperst 6,5 0 

3304 99 00 00 -- andere 6,5 0 

3305 Haarverzorgingsmiddelen:   

3305 10 00 00 - shampoo 6,5 0 

3305 20 00 00 - permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar 6,5 0 

3305 30 00 00 - haarlak 6,5 0 
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3305 90 - andere:   

3305 90 10 00 -- haarlotions 6,5 0 

3305 90 90 00 -- andere 6,5 0 

3306 Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders en -pasta's voor kunstgebitten 

daaronder begrepen; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen te tanden (floszijde), 

opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

3306 10 00 00 - tandreinigingsmiddelen 6,5 0 

3306 20 00 00 - garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde) 6,5 0 

3306 90 00 00 - andere 6,5 0 

3307 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor 

lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen 

en cosmetische producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het 

neutraliseren van geuren in vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met 

desinfecterende eigenschappen: 

  

3307 10 00 00 - scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt 6,5 0 

3307 20 00 00 - deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen 6,5 0 

3307 30 00 00 - geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten 6,5 0 

  - preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren in 

vertrekken, preparaten die bij godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder begrepen: 

  

3307 41 00 00 -- "agarbatti" en andere preparaten, die bij verbranding een welriekende geur verspreiden 6,5 0 

3307 49 00 00 -- andere 6,5 0 
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3307 90 00 00 - andere 6,5 0 

34 HOOFDSTUK 34 - ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN; 

WASMIDDELEN, SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN 

ONDERHOUDSMIDDELEN, KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEER-

PASTA'S, TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE 

PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS 

  

3401 Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve 

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

ook indien zeep bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve 

producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, 

ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en 

gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia: 

  

  - zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm 

van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, 

vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia: 

  

3401 11 00 00 -- voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen) 6,5 0 

3401 19 00 00 -- andere 6,5 0 

3401 20 - zeep in andere vormen:   

3401 20 10 00 -- vlokken, schilfers, korrels of poeder 6,5 0 

3401 20 90 00 -- andere 6,5 0 

3401 30 00 00 - voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische 

tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, 

opgemaakt voor de verkoop in het klein 

6,5 0 
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3402 Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen 

(hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep 

bevattend, andere dan die bedoeld bij post 3401: 

  

  - organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

3402 11  -- anionische:   

3402 11 10 00 --- waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 

dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)] 

2 0 

3402 11 90 00  --- andere 2 0 

3402 12 00  -- kationische:   

3402 12 00 10 --- benzalkoniumchloride (INN) 0 0 

3402 12 00 90 --- andere 2 0 

3402 13 00 00 -- niet-ionische 2 0 

3402 19 00 00 -- andere 2 0 

3402 20 - bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

3402 20 20 00 -- tensioactieve bereidingen 6,5 0 

3402 20 90 00 -- was- en reinigingsmiddelen 6,5 0 

3402 90 - andere:   

3402 90 10 00 -- tensioactieve bereidingen 6,5 0 

3402 90 90 00 -- was- en reinigingsmiddelen 6,5 0 
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3403 Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en 

moeren, roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op 

basis van smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het 

smouten, vetten of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan 

preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten 

en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald: 

  

  - bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen:   

3403 11 00 00 -- preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 0 0 

3403 19 -- andere:   

3403 19 10 00 --- bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, waarvan 

het karakter niet door deze olie wordt bepaald 

6,5 0 

  --- andere:   

3403 19 91 00 ---- smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 0 0 

3403 19 99 00 ---- andere 6,5 0 

  - andere:   

3403 91 00 00 -- preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 0 0 

3403 99 -- andere:   

3403 99 10 00 --- smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 0 0 

3403 99 90  --- andere:   

3403 99 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3403 99 90 90 ---- andere 6,5 0 

3404 Kunstwas en bereide was:   
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3404 20 00 00 - van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol) 6,5 0 

3404 90 - andere:   

3404 90 10 00 -- bereide was, zegellak daaronder begrepen 6,5 0 

3404 90 80  -- andere:   

3404 90 80 10 --- polyethyleenwas 5 0 

  --- andere:   

3404 90 80 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2,5 0 

3404 90 80 98 ---- andere 6,5 0 

3405 Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta's en-

poeders en dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van 

gebonden textielvlies, van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met 

deze preparaten), andere dan de was bedoeld bij post 3404: 

  

3405 10 00 00 - schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder 6,5 0 

3405 20 00 00 - boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en 

ander houtwerk 

6,5 0 

3405 30 00  - poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, andere dan poetsmiddelen voor 

metalen: 

  

3405 30 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3405 30 00 90 -- andere 6,5 0 

3405 40 00 00 - schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen 6,5 0 

3405 90 - andere:   

3405 90 10  -- poetsmiddelen voor metalen: 0 0 
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3405 90 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen   

3405 90 10 90 --- andere 6,5 0 

3405 90 90  -- andere:   

3405 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3405 90 90 90 --- andere 6,5 0 

3406 00 Kaarsen en dergelijke artikelen:   

  - kaarsen:   

3406 00 11 00 -- met glad oppervlak en niet geparfumeerd 6,5 0 

3406 00 19 00 -- andere 6,5 0 

3406 00 90 00 - andere 6,5 0 

3407 00 00 00 Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en 

dergelijke preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, 

staaf- of hoefijzervorm of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor 

tandtechnisch gebruik, op basis van gebrande gips 

0 0 

35 HOOFDSTUK 35 - EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN   

3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne:   

3501 10 - caseïne:   

3501 10 10 00 -- bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels  5 0 

3501 10 50 00 -- bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie of van veevoeder  

5 0 

3501 10 90 00 -- andere 5 0 
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3501 90 - andere:   

3501 90 10 00 -- lijm van caseïne 5 0 

3501 90 90 00 -- andere 5 0 

3502 Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer 

dan 80 gewichtpercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere 

derivaten van albuminen: 

  

  - ovoalbumine:   

3502 11 -- gedroogd:   

3502 11 10 00 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie  2 0 

3502 11 90 00 --- andere 2 3 

3502 19 -- andere:   

3502 19 10 00 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie 5 0 

3502 19 90 00 --- andere 5 3 

3502 20 - lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen   

3502 20 10 00 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie  5 0 

  -- andere:   

3502 20 91 00 --- gedroogd (in de vorm van bladen, schilfers, kristallen, poeder, enz.) 5 3 

3502 20 99 00 --- andere 5 3 

3502 90 - andere:   

  -- albuminen, andere dan ovoalbumine en lactoalbumine:   
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3502 90 20 00 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie 5 0 

3502 90 70 00 --- andere 5 0 

3502 90 90 00 -- albuminaten en andere derivaten van albuminen 5 0 

3503 00 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het 

oppervlak bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; "isinglass"; andere lijm van 

dierlijke oorsprong, andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501: 

  

3503 00 10 00 - gelatine en derivaten daarvan 10 3 

3503 00 80 - andere:   

3503 00 80 10 -- beenderlijm, in korrels of in schilfers 6,5 0 

3503 00 80 90 -- andere 5 0 

3504 00 00 00 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd 

noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom 

5 0 

3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm 

op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel: 

  

3505 10 - dextrine en ander gewijzigd zetmeel:   

3505 10 10 00 -- dextrine 5 3 

  -- ander gewijzigd zetmeel:   

3505 10 50 00 --- door ethervorming of door verestering gewijzigd 5 0 

3505 10 90 00 --- andere 5 3 

3505 20 - lĳm:   
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3505 20 10 00 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van minder dan 

25 gewichtspercenten 

5 0 

3505 20 30 00 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 25 of meer doch 

minder dan 55 gewichtspercenten 

5 3 

3505 20 50 00 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 55 of meer doch 

minder dan 80 gewichtspercenten 

5 3 

3505 20 90 00 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 80 of meer 

gewichtspercenten 

5 3 

3506 Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als 

kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als 

kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg: 

  

3506 10 00  - als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als 

lijm of als kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg: 

  

3506 10 00 10 -- lijm op basis van carboxymethyloxyethylcellulose 6,5 0 

  -- andere:   

3506 10 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3506 10 00 98 --- andere 5 0 

  - andere:   

3506 91 00  -- kleefmiddel op basis van polymeren van de posten 3901 tot en met 3913 of van rubber:   

3506 91 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3506 91 00 90 --- andere 2 0 

3506 99 00  -- andere:   

3506 99 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

3506 99 00 90 --- andere 5 0 
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3507 Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen:   

3507 10 00 00 - leb en concentraten daarvan 5 0 

3507 90  - andere:   

3507 90 10 00 -- lipoproteïnelipase 5 0 

3507 90 20 00 -- aspergillus alkaline protease 5 0 

3507 90 90 00 -- andere 5 0 

36 HOOFDSTUK 36 - KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; 

LUCIFERS; VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN 

  

3601 00 00 00 Buskruit 6,5 0 

3602 00 00 00 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 6,5 0 

3603 00 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen: 6,5 0 

3603 00 10 00 - lonten; slagkoorden   

3603 00 90 00 - andere 6,5 0 

3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen 

en andere pyrotechnische artikelen: 

  

3604 10 00 00 - vuurwerk 6,5 0 

3604 90 00 00 - andere 6,5 0 

3605 00 00 00 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604 6,5 0 

3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen 

bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk: 

  

3606 10 00 00 - vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten van de soort gebruikt 

voor het vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm³ 

6,5 0 
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3606 90 - andere:   

3606 90 10 00 -- ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm 6,5 0 

3606 90 90 00 -- andere 6,5 0 

37 HOOFDSTUK 37 - PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE   

3701 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton 

of textiel; vlakfilm voor "direct klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette: 

  

3701 10 - voor röntgenopnamen:   

3701 10 10 00 -- voor medisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik 6,5 0 

3701 10 90 00 -- andere 6,5 0 

3701 20 00 00 - voor directklaarfotografie 6,5 0 

3701 30 00 00 - andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van een der zijden meer bedraagt dan 255 mm 6,5 0 

  - andere:   

3701 91 00 00 -- voor kleurenfotografie (polychroom)  6,5 0 

3701 99 00 00 -- andere 6,5 0 

3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of 

textiel; film voor directklaarfotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht: 

  

3702 10 00 00 - voor röntgenopnamen 6,5 0 

  - andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet meer dan 105 mm:   
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3702 31 -- voor kleurenfotografie (polychroom):   

3702 31 20 00 --- met een lengte van niet meer dan 30 m 6,5 0 

  --- met een lengte van meer dan 30 m:   

3702 31 91 00 ---- negatieve kleurenfilms met: 

- een breedte van 75 of meer doch niet meer dan 105 mm en  

- een lengte van 100 m of meer,  

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor directklaarfotografie 

6,5 0 

3702 31 98 00 ---- andere 6,5 0 

3702 32 -- andere, met zilverhalogenide-emulsie:   

  --- met een breedte van niet meer dan 35 mm:   

3702 32 10 00 ---- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 32 20 00 ---- andere 6,5 0 

  --- met een breedte van meer dan 35 mm:   

3702 32 31 00 ---- microfilm 6,5 0 

3702 32 50 00 ---- film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 32 80 00 ---- andere 6,5 0 

3702 39 00 00 -- andere 6,5 0 

  - andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm:   

3702 41 00 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, voor kleuren-

fotografie (polychroom)  

6,5 0 

3702 42 00 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, andere dan voor 

kleurenfotografie 

6,5 0 
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3702 43 00 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m 6,5 0 

3702 44 00  -- met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan 610 mm:   

3702 44 00 10 -- met een lengte van niet meer dan 200 m 6,5 0 

  --- met een lengte van meer dan 200 m:   

3702 44 00 91 ---- voor directklaarfotografie 6,5 0 

3702 44 00 99 ---- andere 2 0 

  - andere film, voor kleurenfotografie (polychroom):   

3702 51 00 00 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van niet meer dan 14 m 6,5 0 

3702 52 00 00 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van meer dan 14 m 6,5 0 

3702 53 00 00 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 

30 m, voor diapositieven 

6,5 0 

3702 54  -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 

30 m, andere dan voor diapositieven: 

  

3702 54 10 00 --- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 24 mm 6,5 0 

3702 54 90 00 --- met een breedte van meer dan 24 doch niet meer dan 35 mm 6,5 0 

3702 55 00 00 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m 6,5 0 

3702 56 00 00 -- met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 

  - andere:   

3702 91 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm:   

3702 91 20 00 ---- film voor grafische doeleinden 6,5 0 
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3702 91 80 00 --- andere 6,5 0 

3702 93 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 

30 m: 

  

3702 93 10 00 --- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 93 90 00 --- andere 6,5 0 

3702 94 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m:   

3702 94 10 00 --- microfilm, film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 94 90 00 --- andere 6,5 0 

3702 95 00 00 -- met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 

3703 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht:   

3703 10 00 00 - op rollen, met een breedte van meer dan 610 mm 6,5 0 

3703 20 - andere, voor kleurenfotografie (polychroom):    

3703 20 10 00 -- voor het afdrukken van omkeerfilms 6,5 0 

3703 20 90 00 -- andere 6,5 0 

3703 90 - andere:   

3703 90 10 00 -- lichtgevoelig gemaakt met zilver- of platinazouten 6,5 0 

3703 90 90 00 -- andere 6,5 0 

3704 00 Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld:   

3704 00 10 00 - platen en film 6,5 0 

3704 00 90 00 - andere 6,5 0 
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3705 Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film:   

3705 10 00 00 - voor offsetreproductie 6,5 0 

3705 90  - andere:   

3705 90 10 00 -- microfilm 6,5 0 

3705 90 90 00 -- andere 6,5 0 

3706 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop 

uitsluitend geluid is vastgelegd: 

  

3706 10 - met een breedte van 35 mm of meer:   

3706 10 10 00 -- waarop uitsluitend geluid is vastgelegd 0 0 

  -- andere:   

3706 10 91 00 --- negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) 0 0 

3706 10 99 00 --- andere positieve 0 0 

3706 90 - andere:   

3706 90 10 00 -- waarop uitsluitend geluid is vastgelegd 6,5 0 

  -- andere:   

3706 90 31 00 --- negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) 6,5 0 

  --- andere positieve:   

3706 90 51 00 ---- filmjournaals 6,5 0 

  ---- andere, met een breedte:   
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3706 90 91 00 ----- van minder dan 10 mm 6,5 0 

3706 90 99 00 ----- van 10 mm of meer 6,5 0 

3707 Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm en dergelijke preparaten; 

ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in afgemeten 

hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

3707 10 00 00 - emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken 6,5 0 

3707 90 - andere:   

  -- ontwikkel- en fixeermiddelen:   

  --- voor kleurenfotografie (polychroom):   

3707 90 11 00 ---- voor film en fotografische platen 6,5 0 

3707 90 19 00 ---- andere 6,5 0 

3707 90 30 00 --- andere 6,5 0 

3707 90 90 00 -- andere 6,5 0 

38 HOOFDSTUK 38 - DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE   

3801 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van 

andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten: 

  

3801 10 00 00 - kunstmatig grafiet 5 0 

3801 20 - colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet;   

3801 20 10 00 -- colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semi-colloïdaal grafiet 5 0 

3801 20 90 00 -- ander 5 0 
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3801 30 00 00 - koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de inwendige bekleding van ovens 5 0 

3801 90 00 00 -- andere 5 0 

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk 

zwartsel daaronder begrepen: 

  

3802 10 00 00 - actieve kool 0 0 

3802 90 00  - andere:   

3802 90 00 10 -- bleekaarde 2 0 

3802 90 00 90 -- andere 5 0 

3803 00 Tallolie, ook indien geraffineerd:   

3803 00 10 00 - ruwe 5 0 

3803 00 90 00 -- andere 5 0 

3804 00 Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, 

ontsuikerd of chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering 

van de bij post 3803 bedoelde tallolie: 

  

3804 00 10 00 - sulfietlogen 5 0 

3804 00 90 00 - andere 5 0 

3805 Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen 

door distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie 

en ander ruw paracymeen; voornamelijk uit α-terpineol bestaande pijnolie: 

  

3805 10 - terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie:   

3805 10 10 00 -- terpentijnolie 5 0 

3805 10 30 00 -- houtterpentijnolie 5 0 
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3805 10 90 00 -- sulfaatterpentijnolie 5 0 

3805 90  - andere:   

3805 90 10 00 -- pijnolie 5 0 

3805 90 90 00 -- andere 5 0 

3806 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten 

harsen: 

  

3806 10 - colofonium en harszuren:   

3806 10 10 00 -- gomhars 5 0 

3806 10 90  -- andere:   

3806 10 90 10 --- colofonium 6,5 0 

3806 10 90 90 --- andere 5 0 

3806 20 00 00 - zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van harszuren, andere 

dan zouten van colofoniumadditieproducten 

5 0 

3806 30 00 00 - gomesters 5 0 

3806 90 00 00 - andere 5 0 

3807 00 Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en 

dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek: 

  

3807 00 10 00 - houtteer 5 0 

3807 00 90 00 - andere 5 0 
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3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruid-

bestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te 

regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen 

voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen 

zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers: 

  

3808 50 00 00 - goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 0 0 

  - andere:   

3808 91  -- insectendodende middelen:   

3808 91 10 00 --- op basis van pyretroïden 6,5 0 

3808 91 20 00 --- op basis van gechloreerde koolwaterstoffen 0 0 

3808 91 30 00 --- op basis van carbamaten 0 0 

3808 91 40  --- op basis van organische fosforverbindingen:   

3808 91 40 10 ---- op basis van dimethoaat 6,5 0 

3808 91 40 90 ---- andere 0 0 

3808 91 90 00 --- andere 0 0 

3808 92 -- schimmelwerende middelen:   

  --- anorganische:   

3808 92 10 00 ---- preparaten op basis van koperverbindingen 0 0 

3808 92 20 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

3808 92 30  ---- op basis van dithiocarbamaten:   

3808 92 30 10 ----- op basis van thiuram 6,5 0 

3808 92 30 90 ----- andere 0 0 
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3808 92 40  ---- op basis van benzimidazolen:   

3808 92 40 10 ----- op basis van carbendazim 6,5 0 

3808 92 40 90 ----- andere 0 0 

3808 92 50  ---- op basis van diazolen of triazolen:   

3808 92 50 10 ----- op basis van propiconazool 6,5 0 

3808 92 50 90 ----- andere 0 0 

3808 92 60 00 ---- op basis van diazinen of morfolinen 0 0 

3808 92 90 00 ---- andere 0 0 

3808 93 -- onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de 

plantengroei te regelen: 

  

  --- onkruidbestrijdingsmiddelen:   

3808 93 11  ---- op basis van fenoxyfytohormonen:   

3808 93 11 10 ----- op basis van 2,4-D 6,5 0 

3808 93 11 90 ----- andere 0 0 

3808 93 13 00 ---- op basis van triazinen 0 0 

3808 93 15  ---- op basis van amiden:   

3808 93 15 10 ----- op basis van acetochlorine 6,5 0 

3808 93 15 90 ----- andere 0 0 

3808 93 17 00 ---- op basis van carbamaten 0 0 

3808 93 21 00 ---- op basis van dinitroanilinederivaten 0 0 

3808 93 23 00 ---- op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten 0 0 

3808 93 27  ---- andere:   
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3808 93 27 10 ----- op basis van dicamba 6,5 0 

3808 93 27 20 ----- op basis van glyfosaat 6,5 0 

3808 93 27 90 ----- andere 0 0 

3808 93 30 00 --- middelen om het kiemen tegen te gaan 0 0 

3808 93 90 00 --- middelen om de plantengroei te regelen 0 0 

3808 94 -- desinfecteermiddelen:   

3808 94 10 00 --- op basis van quaternaire ammoniumzouten 0 0 

3808 94 20 00 --- op basis van halogeenverbindingen 0 0 

3808 94 90 00 --- andere 0 0 

3808 99 -- andere:   

3808 99 10 00 --- knaagdierenbestrijdingsmiddelen 0 0 

3808 99 90 00 --- andere 0 0 

3809 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 lederindustrie of in 

dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

3809 10 - op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen:   

3809 10 10 00 -- met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichtspercenten 5 3 

3809 10 30 00 -- met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70 gewichtspercenten 5 3 

3809 10 50 00 -- met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83 gewichtspercenten 5 3 

3809 10 90 00 -- met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten 5 3 

  - andere:   
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3809 91 00  -- van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën:   

3809 91 00 10 --- vloeibare organische waterafstotende siliconen 0 0 

3809 91 00 90 --- andere 0 0 

3809 92 00  -- van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën:   

3809 92 00 10 --- vloeibare organische siliconen 0 0 

3809 92 00 90 --- andere 5 0 

3809 93 00 00 -- van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën 0 0 

3810 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen 

en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal 

en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden 

en van soldeer- en lasstaafjes: 

  

3810 10 00 00 - preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, 

samengesteld uit metaal en andere stoffen 

5 0 

3810 90 - andere:   

3810 90 10 00 -- preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes 5 0 

3810 90 90  -- andere:   

3810 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3810 90 90 90 --- andere 5 0 

3811 Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de 

viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder 

begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale 

olie: 

  

  - antiklopmiddelen:   
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3811 11 -- op basis van loodverbindingen:   

3811 11 10 00 --- antiklopmiddelen op basis van tetraëthyllood 3 0 

3811 11 90 00 --- andere 3 0 

3811 19 00 00 -- andere 3 0 

  - additieven voor smeerolie:   

3811 21 00 00 -- bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 2 0 

3811 29 00 00 -- andere 5 0 

3811 90 00 00 - andere 5 0 

3812 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of 

voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere 

stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof: 

  

3812 10 00  - bereide rubbervulkanisatieversnellers:   

3812 10 00 10 -- op basis van N,N'-dithiodimorfoline (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M) 6,5 0 

3812 10 00 90 -- andere 0 0 

3812 20 - weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof:   

3812 20 10 00 -- reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en 

benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat 

0 0 

3812 20 90 00 -- andere 0 0 

3812 30 - bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber 

of voor kunststof: 

  

3812 30 20 00 -- antioxidanten 0 0 

3812 30 80 00 -- andere 0 0 
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3813 00 00 00 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen 5 0 

3814 00 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch 

elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis: 

  

3814 00 10 00 - op basis van butylacetaat 0 0 

3814 00 90 - andere:   

  -- op basis van aceton, xylol, toluol, 2-ethoxyethanol, oplosmiddelen, white spirit, ethanol:   

3814 00 90 11 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3814 00 90 19 --- andere 0 0 

3814 00 90 90 -- andere 0 0 

3815 Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders 

onder begrepen: 

  

  - katalysatoren op een drager:   

3815 11 00  -- met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof:   

3815 11 00 10 --- methaan verkregen in de secondary reformer: 6,5 0 

3815 11 00 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3815 11 00 98 ---- andere 2 0 

3815 12 00 00 -- met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof 2 0 
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3815 19 -- andere:   

3815 19 10 00 --- katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor 90 of meer gewichts-

percenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxiden gefixeerd 

op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan 

- koper van 20 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten,  

- bismut van 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten en met een schijnbare dichtheid 

van 0,2 of meer doch niet meer dan 1,0 

2 0 

3815 19 90  --- andere:   

3815 19 90 10 ---- katalysatoren voor de conversie bij lage temperatuur van CO, absorbeerders van zwavel-

verbindingen op basis van zink, katalysatoren voor de ammoniaksynthese 

6,5 0 

3815 19 90 90 ---- andere 2 0 

3815 90 - andere:   

3815 90 10 00 -- katalysatoren bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol 2 0 

3815 90 90  -- andere:   

3815 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3815 90 90 90 --- andere 2 0 

3816 00 00 00 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere 

dan die bedoeld bij post 3801 

5 0 

3817 00 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij 

post 2707 of 2902: 

  

3817 00 50 00 - lineair alkylbenzeen 0,1 0 
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3817 00 80 00 - andere 5 3 

3818 00 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de 

vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog 

op hun gebruik voor elektronische doeleinden: 

  

3818 00 10 00 - gedoopt silicium 5 0 

3818 00 90 00 - andere 5 0 

3819 00 00  Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen 

of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten: 

  

3819 00 00 10 - voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3819 00 00 90 - andere 5 0 

3820 00 00  Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten:   

3820 00 00 10 - voor de industriële montage van motorvoertuigen 2,5 0 

3820 00 00 90 - andere 6,5 0 

3821 00 00  Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met 

inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen: 

  

3821 00 00 10 - bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen 2 0 

3821 00 00 90 - andere 0 0 

3822 00 00 00 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide 

reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere 

dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen 

0 0 

3823 Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid oils; industriële vetalcoholen:   

  - industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils:   
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3823 11 00 00 -- stearinezuur 1 0 

3823 12 00 00 -- oliezuur 1 0 

3823 13 00 00 -- tallvetzuren 5 0 

3823 19 -- andere:   

3823 19 10 00 --- gedistilleerde vetzuren 5 0 

3823 19 30 00 --- vetzuurdistillaat 5 0 

3823 19 90 00 --- andere 5 0 

3823 70 00 00 - industriële vetalcoholen 5 0 

3824 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten 

van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder 

begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

3824 10 00  - bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen:   

3824 10 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3824 10 00 90 -- andere 5 0 

3824 30 00 00 - niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd met bindmiddelen van metaal 5 0 

3824 40 00 00 - bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton 5 0 

3824 50 - mortel en beton, niet vuurvast:   

3824 50 10 00 -- stortklaar beton 5 0 

3824 50 90 00 -- andere 5 0 

3824 60 - sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44:   

  -- in waterige oplossing:   
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3824 60 11 00 --- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het 

D-glucitolgehalte 

5 3 

3824 60 19 00 --- andere 5 3 

  -- andere:   

3824 60 91 00 --- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het 

D-glucitolgehalte 

5 3 

3824 60 99 00 --- andere 5 3 

  - mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan:   

3824 71 00 00 -- bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen 

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

5 0 

3824 72 00 00 -- bevattende broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan of dibroomtetrafluorethanen 5 0 

3824 73 00 00 -- bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's) 5 0 

3824 74 00 00 -- bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's); al dan niet bevattende perfluorkoolstoffen 

(PFK's) of fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) 

5 0 

3824 75 00 00 -- bevattende tetrachloorkoolstof 0 0 

3824 76 00 00 -- bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 0 0 

3824 77 00 00 -- bevattende broommethaan (methylbromide) of broomchloormethaan 0 0 

3824 78 00 00 -- bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende 

chloorfluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) 

5 0 

3824 79 00 00 -- andere 5 0 

  - mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide), polybroombifenylen (PBB's), 

polychloorbifenylen (PCB's), polychloortrifenylen (PCT's) of tris (2,3-dibroompropyl)fosfaat: 
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3824 81 00 00 -- bevattende oxiraan (ethyleenoxide) 0 0 

3824 82 00 00 -- bevattende polychroombifenylen (PCB's), polychloortrifenylen (PCT's) of polybroombifenylen 

(PBB's) 

0 0 

3824 83 00 00 -- bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 0 0 

3824 90 - andere:   

3824 90 10 00 -- petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium 

of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede 

zouten daarvan 

0 0 

3824 90 15 00 -- ionenwisselaars 5 0 

3824 90 20 00 -- gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen 5 0 

3824 90 25 00 -- pyrolignieten (calciumpyroligniet, enz.); ruw calciumtartraat; ruw calciumcitraat 5 0 

3824 90 30 00 -- gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 5 0 

3824 90 35 00 -- roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten 5 0 

3824 90 40 00 -- anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van 

dergelijke producten 

5 0 

  -- andere:   

3824 90 45 00 --- preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke 5 0 

3824 90 50  --- preparaten voor de galvanotechniek:   

3824 90 50 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3824 90 50 90 ---- andere 5 0 

3824 90 55 00 --- mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol (emulgeermiddelen voor vetstoffen) 0 0 

  --- producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doeleinden:   
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3824 90 61 00 ---- tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van 

Streptomyces tenebrarius, al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van genees-

middelen voor menselijk gebruik bedoeld bij post 3004  

5 0 

3824 90 62 00 ---- tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine 5 0 

3824 90 64 00 ---- andere 5 0 

3824 90 65 00 --- hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij (andere dan die bedoeld bij 

onderverdeling 3824 10 00) 

5 0 

3824 90 70 00 --- vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, gebruikt voor de bescherming van 

bouwwerken 

5 0 

  --- andere:   

3824 90 75 00 ---- niet-gedoopte lithiumniobaatschijven 5 0 

3824 90 80 00 ---- mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld 

molecuulgewicht van 520 of meer doch niet meer dan 550 

5 0 

3824 90 85 00 ---- 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost in tolueen 5 0 

3824 90 98 00 ---- andere 0 0 
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3825  Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder 

begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit 

hoofdstuk: 

  

3825 10 00 00 - stedelijk afval 0 0 

3825 20 00 00 - slib van afvalwater 0 0 

3825 30 00 00 - klinisch afval 0 0 

  - afvallen van organische oplosmiddelen;   

3825 41 00 00 -- gehalogeneerd 0 0 

3825 49 00 00 -- andere 0 0 

3825 50 00 00 - afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische vloeistoffen, van remvloeistoffen en 

van antivriesvloeistoffen 

0 0 

  - andere afvallen van de chemische of van aanverwante industrieën:   

3825 61 00 00  -- hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevattend 0 0 

3825 69 00 00  -- andere 0 0 

3825 90 - andere:   

3825 90 10 00 -- gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 0 0 

3825 90 90 00  -- andere 0 0 

VII AFDELING VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN   

39 HOOFDSTUK 39 - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN   

  I. PRIMAIRE VORMEN   
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3901 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen:   

3901 10 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94:   

3901 10 10 00 -- lineair polyethyleen 0 0 

3901 10 90 00 -- ander 0 0 

3901 20 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer:   

3901 20 10 00 -- polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een 

relatieve dichtheid van 0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende: 

- niet meer dan 50 mg/kg aluminium, 

- niet meer dan 2 mg/kg calcium, 

- niet meer dan 2 mg/kg chroom, 

- niet meer dan 2 mg/kg ijzer, 

- niet meer dan 2 mg/kg nikkel, 

- niet meer dan 2 mg/kg titaan, 

- niet meer dan 8 mg/kg vanadium, bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd 

polyethyleen  

0 0 

3901 20 90 00  -- ander 0 0 

3901 30 00 00 - copolymeren van ethyleen en vinylacetaat 0,05 0 

3901 90 - andere:   

3901 90 10 00 -- ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en 

methacrylzuur 

5 0 

3901 90 20 00 -- A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en 

polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij 

aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

5 0 

3901 90 90  -- andere:   
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3901 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3901 90 90 90 --- andere 5 3 

3902 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen:   

3902 10 00 00 - polypropyleen 0 0 

3902 20 00 00 - polyisobutyleen 5 3 

3902 30 00  - copolymeren van propyleen:   

3902 30 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3902 30 00 90 -- andere 5 3 

3902 90 - andere:   

3902 90 10 00 -- A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en 

polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij 

aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

5 0 

3902 90 20 00 -- poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen bevattende niet meer dan 10 gewichts-

percenten ethyleen, en mengsels van poly(but-1-een) met polyethyleen en/of polypropyleen bevattende 

niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen en/of niet meer dan 25 gewichtspercenten 

polypropyleen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

5 0 

3902 90 90 00 -- andere 5 3 

3903 Polymeren van styreen, in primaire vormen:   

  - polystyreen:   

3903 11 00 00 -- expandeerbaar 6,5 3 

3903 19 00 00 -- ander 6,5 0 

3903 20 00 00 - copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) 0 0 
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3903 30 00 00 - copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS) 0 0 

3903 90 - andere:   

3903 90 10 00 -- copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van 175 of meer hebben 0 0 

3903 90 20 00 -- gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in 

een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

0 0 

3903 90 90 00 -- andere 0 0 

3904 Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen:   

3904 10 00 00 - poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden 0 0 

  - andere poly(vinylchloride):   

3904 21 00 00 -- geen weekmakers bevattend 5 3 

3904 22 00 00 -- weekmakers bevattend 0 0 

3904 30 00 00 - copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 0 0 

3904 40 00 00 - andere copolymeren van vinylchloride 0 0 

3904 50 - polymeren van vinylideenchloride:   

3904 50 10 00 -- copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een 

diameter van 4 of meer doch niet meer dan 20 micrometer 

0 0 

3904 50 90 00 -- andere 0 0 

  - fluorhoudende polymeren:   

3904 61 00 00 -- polytetrafluorethyleen 0 0 

3904 69 -- andere:   
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3904 69 10 00 --- poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 0 0 

3904 69 90 00 --- andere 0 0 

3904 90 00 00 - andere 0 0 

3905 Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in 

primaire vormen: 

  

  - poly(vinylacetaat):   

3905 12 00 00 -- in waterige dispersie 5 0 

3905 19 00 00 -- ander 5 0 

  - copolymeren van vinylacetaat:   

3905 21 00 00 -- in waterige dispersie 2 0 

3905 29 00 00 -- andere 5 0 

3905 30 00 00 - poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend 2 0 

  - andere:   

3905 91 00 00 -- copolymeren 5 0 

3905 99 -- andere:   

3905 99 10 00 --- poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met 

een molecuulgewicht van 10 000 of meer doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: 

- acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten 

en  

- hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten 

5 0 

3905 99 90 00 --- andere 5 0 
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3906 Acrylpolymeren in primaire vormen:   

3906 10 00 00 - poly(methylmethacrylaat) 0 0 

3906 90 - andere:   

3906 90 10 00 -- poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] 0,5 0 

3906 90 20 00 -- copolymeren van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in N,N-

dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten 

0,5 0 

3906 90 30 00 -- copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 

11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat 

0,5 0 

3906 90 40 00 -- copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR) 0,5 0 

3906 90 50 00 -- polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, 

bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de 

textieldruk  

0,5 0 

3906 90 60 00 -- copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxyl-

groep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd 

met siliciumdioxide 

0,5 0 

3906 90 90 00 -- andere 0 0 

3907 Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, 

polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen: 

  

3907 10 00 00 - polyacetalen 5 0 
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3907 20 - andere polyethers:   

  -- polyetheralcoholen:   

3907 20 11 00 --- polyethyleenglycolen  5 0 

  --- andere:   

3907 20 21 00 ---- met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 1 0 

3907 20 29 00 ---- andere 0 0 

  -- andere:   

3907 20 91 00 --- copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide 5 0 

3907 20 99 00 --- andere 5 0 

3907 30 00 00 - epoxyharsen 0 0 

3907 40 00 00 - polycarbonaten 0 0 

3907 50 00 00 - alkydharsen 0 0 

3907 60  - poly(ethyleentereftalaat):   

3907 60 20 00 -- met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer 1 3 

3907 60 80 00 -- ander 1 3 

3907 70 00 00 - poly(melkzuur) 0 0 

  - andere polyesters:   

3907 91 -- onverzadigde:   

3907 91 10  --- vloeibare:   

3907 91 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 1 0 
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3907 91 10 90 ---- andere 2 0 

3907 91 90 00 --- andere 5 0 

3907 99 -- andere:   

  --- met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100:   

3907 99 11 00 ---- poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) 5 0 

3907 99 19  ---- andere:   

3907 99 19 10 ----- poly(butyleentereftalaat) met een relatieve dichtheid van niet minder dan 1,29 doch niet meer dan 

1,33 g/cm3 

2 3 

3907 99 19 90 ----- andere 5 3 

  --- andere:   

3907 99 91 00 ---- poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) 5 0 

3907 99 98 00 ---- andere 0 0 

3908 Polyamiden in primaire vormen:   

3908 10 00  - polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12:   

3908 10 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

3908 10 00 90 -- andere 5 0 

3908 90 00 00 - andere 6,5 0 

3909 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen:   

3909 10 00 00 - ureumharsen; thio-ureumharsen 5 0 

3909 20 00 00 - melamineharsen 5 0 
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3909 30 00 00 - andere aminoharsen 5 0 

3909 40 00 00 - fenolharsen 0 0 

3909 50 - polyurethanen:   

3909 50 10 00 -- polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(tert-butylimino)diëthanol en 4,4'-

methyleendiisocyclohexydisocyanaat, opgelost in N, N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 

polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 

5 0 

3909 50 90  -- andere:   

3909 50 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3909 50 90 90 --- andere 5 0 

3910 00 00  Siliconen in primaire vormen:   

3910 00 00 10 - siliconenolie 6,5 0 

3910 00 00 50 - siliconenelastomeren 2 0 

3910 00 00 90 - andere 5 0 

3911 Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, 

genoemd in aantekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire 

vormen: 

  

3911 10 00 00 - petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen 0 0 

3911 90 - andere:   

  -- polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd:   

3911 90 11 00 --- poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een 

van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

5 0 
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3911 90 13 00 --- poly(thio-1,4-fenyleen) 5 0 

3911 90 19 00 --- andere 5 0 

  -- andere:   

3911 90 91 00 --- copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte 

aan polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 

5 0 

3911 90 93 00 --- gehydrogeneerde copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen 5 0 

3911 90 99 00 --- andere 5 0 

3912 Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire 

vormen: 

  

  - celluloseacetaten:   

3912 11 00 00 -- geen weekmakers bevattend 0 0 

3912 12 00 00 -- weekmakers bevattend 0 0 

3912 20 - cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen):   

  -- geen weekmakers bevattend:   

3912 20 11 00 --- collodion en celloïdine 0 0 

3912 20 19 00 --- andere 0 0 

3912 20 90 00 -- weekmakers bevattend 0 0 

  - cellulose-ethers:   

3912 31 00 00 -- carboxymethylcellulose en zouten daarvan 6,5 0 

3912 39 -- andere:   

3912 39 10 00 --- ethylcellulose 0 0 
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3912 39 20 00 --- hydroxypropylcellulose 0 0 

3912 39 80 00 --- andere 0 0 

3912 90 - andere:   

3912 90 10 00 -- cellulose-esters 0 0 

3912 90 90 00 -- andere 0 0 

3913 Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld 

geharde proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder 

begrepen, in primaire vormen: 

  

3913 10 00 00 - alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan 5 0 

3913 90 00  - andere:   

3913 90 00 10 -- dextran 0,1 0 

3913 90 00 90 -- andere 5 0 

3914 00 00 00 Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913, in primaire vormen 6,5 0 

  II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRICATEN; WERKEN   

3915 Resten en afval, van kunststof:   

3915 10 00 00 - van polymeren van ethyleen 5 0 

3915 20 00 00 - van polymeren van styreen 5 0 

3915 30 00 00 - van polymeren van vinylchloride 5 0 

3915 90 - van andere kunststof:   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door additie:   
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3915 90 11 00 --- van polymeren van propyleen 2 0 

3915 90 18 00 --- andere 2 0 

3915 90 90 00 -- andere 2 0 

3916 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede 

staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere 

bewerking hebben ondergaan: 

  

3916 10 00  - van polymeren van ethyleen:   

3916 10 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3916 10 00 90 -- andere 5 0 

3916 20 - van polymeren van vinylchloride:   

3916 20 10  -- van poly(vinylchloride):   

3916 20 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3916 20 10 90 --- andere 5 0 

3916 20 90 00 -- andere 5 0 

3916 90 - van andere kunststof:   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd: 

  

3916 90 11  --- van polyesters:   

3916 90 11 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

3916 90 11 90 ---- andere 5 0 

3916 90 13 00 --- van polyamiden 5 0 

3916 90 15 00 --- van epoxyharsen 5 0 
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3916 90 19 00 --- andere 5 0 

  -- van polymerisatieproducten verkregen door additie:   

3916 90 51 00 --- van polymeren van propyleen 5 0 

3916 90 59 00 --- andere 5 0 

3916 90 90 00 -- andere 5 0 

3917 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, 

flenzen), van kunststof: 

  

3917 10 - kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof:   

3917 10 10 00 -- van geharde proteïne 6,5 0 

3917 10 90 00 - - van cellulosekunststof 5 0 

  - stijve buizen en slangen:   

3917 21 -- van polymeren van ethyleen:   

3917 21 10 00 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien 

aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

5 0 

3917 21 90 --- andere:   

3917 21 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3917 21 90 30 ---- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 21 90 90 ---- andere 5 0 

3917 22 -- van polymeren van propyleen:   

3917 22 10 00 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien 

aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

5 0 
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3917 22 90  --- andere:   

3917 22 90 30 ---- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 22 90 90 ---- andere 5 0 

3917 23 -- van polymeren van vinylchloride:   

3917 23 10 00 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien 

aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

5 0 

3917 23 90  --- andere:   

3917 23 90 30 ---- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 23 90 90 ---- andere 5 0 

3917 29 -- van andere kunststof   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien 

aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan: 

  

3917 29 12 00 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd 

5 0 

3917 29 15 00 ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie 5 0 

3917 29 19 00 ---- andere 5 0 

3917 29 90  --- andere:   

3917 29 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3917 29 90 30 ---- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 29 90 90 ---- andere 5 0 

  - andere buizen en slangen:   
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3917 31 00  -- flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 27,6 MPa:   

3917 31 00 30 --- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 31 00 90 --- andere 2 0 

3917 32 -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken:   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien 

aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan: 

  

3917 32 10 00 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd 

5 0 

  ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie:   

3917 32 31  ----- van polymeren van ethyleen:   

3917 32 31 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3917 32 31 90 ------ andere 5 0 

3917 32 35 00 ----- van polymeren van vinylchloride 5 0 

3917 32 39 00 ----- andere 5 0 

3917 32 51 00 ---- andere 5 0 

  --- andere:   

3917 32 91 00 ---- kunstdarmen 6,5 0 

3917 32 99 00 ---- andere 5 0 

3917 33 00  -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken:   
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3917 33 00 30 --- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 33 00 90 --- andere 5 0 

3917 39 -- andere:   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien 

aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan: 

  

3917 39 12 00 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd 

5 0 

3917 39 15 00 ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie 5 0 

3917 39 19 00 ---- andere 5 0 

3917 39 90  --- andere:   

3917 39 00 30 ---- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3917 39 00 90 ---- andere 5 0 

3917 40 00  - hulpstukken:   

3917 40 00 30 -- van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 0,5 0 

3917 40 00 90 -- andere 6,5 0 

3918 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafond-

bekleding van kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk: 

  

3918 10 - van polymeren van vinylchloride:   

3918 10 10  -- bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met 

poly(vinylchloride): 

  

3918 10 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 
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3918 10 10 90 --- andere 5 0 

3918 10 90 00 -- andere 5 0 

3918 90 00 00 - van andere kunststof 5 0 

3919 Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook 

indien op rollen: 

  

3919 10 - op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:   

  -- band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber:   

3919 10 11 00 --- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend, of van polyethyleen 6,5 0 

3919 10 13 00 --- van poly(vinylchloride), geen weekmakers bevattend 6,5 0 

3919 10 15 00 --- van polypropyleen 6,5 0 

3919 10 19 00 --- andere 6,5 0 

  -- andere:   

  --- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd: 

  

3919 10 31 00 ---- van polyesters 5 0 

3919 10 38 00 ---- andere 5 0 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3919 10 61 00 ---- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend, of van polyethyleen 5 0 

3919 10 69 00 ---- andere 5 0 

3919 10 90  --- andere:   
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3919 10 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3919 10 90 90 ---- andere 5 0 

3919 90 - andere:   

3919 90 10 00 -- anders bewerkt dan aan het oppervlak, of anders versneden dan vierkant of rechthoekig 5 0 

  -- andere:   

  --- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd: 

  

3919 90 31 00 ---- van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters 5 0 

3919 90 38 00 ---- andere 5 0 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie:   

3919 90 61 00 ---- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend, of van polyethyleen 5 0 

3919 90 69 00 ---- andere 5 0 

3919 90 90 00 --- andere 5 0 

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: 

  

3920 10 - van polymeren van ethyleen:   

  -- met een dikte van niet meer dan 0,125 mm:   

  --- van polyethyleen met een relatieve dichtheid:   

  ---- van minder dan 0,94:   
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3920 10 23 00 ----- foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd 

voor de vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van gedrukte 

schakelingen  

6,5 0 

  ----- andere:   

  ------ niet bedrukt:   

3920 10 24 00 ------- stretchfoliën 6,5 0 

3920 10 26 00 ------- andere 6,5 0 

3920 10 27 00 ------ bedrukt 6,5 0 

3920 10 28 00 ---- van 0,94 of meer 6,5 0 

3920 10 40 00 --- andere 6,5 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,125 mm:   

3920 10 81 00 --- synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende 

fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten 

vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water 

6,5 0 

3920 10 89  --- andere:   

3920 10 89 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3920 10 89 90 ---- andere 6,5 0 

3920 20 - van polymeren van propyleen:   

  -- met een dikte van niet meer dan 0,10 mm:   

3920 20 21 00 --- biaxiaal georiënteerd 6,5 3 
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3920 20 29 00 --- andere 0 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,10 mm:   

  --- stroken met een breedte van meer dan 5 doch niet meer dan 20 mm, van de soort gebruikt voor 

verpakkingsdoeleinden: 

  

3920 20 71 00 ---- sierstroken 5 3 

3920 20 79 00 ---- andere 6,5 3 

3920 20 90  --- andere:   

3920 20 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3920 20 90 90 ---- andere 5 3 

3920 30 00  - van polymeren van styreen:   

3920 30 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3920 30 00 90 -- andere 2 3 

  - van polymeren van vinylchloride:   

3920 43  -- bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers:   

3920 43 10 00 --- met een dikte van niet meer dan 1 mm 0 0 

3920 43 90  --- met een dikte van meer dan 1 mm:   

3920 43 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3920 43 90 90 ---- andere 5 3 

3920 49 -- andere:   

3920 49 10 00 --- met een dikte van niet meer dan 1 mm 5 3 
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3920 49 90 00 --- met een dikte van meer dan 1 mm 5 3 

  - van acrylpolymeren:   

3920 51 00 00 -- van poly(methylmethacrylaat) 0 0 

3920 59 -- andere:   

3920 59 10 00 --- copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van niet meer dan 

150 micrometer 

5 0 

3920 59 90 00 --- andere 5 3 

  - van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters:   

3920 61 00 00 -- van polycarbonaten 5 3 

3920 62 -- van poly(ethyleentereftalaat):   

  --- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm:   

3920 62 11 00 ---- foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 72 of meer doch niet meer dan 79 micro-

meter, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven 

2 0 

3920 62 13 00 ---- foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 150 micro-

meter, bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten  

2 0 

3920 62 19  ---- andere:   

3920 62 19 10 ----- foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 50 micrometer 2 3 

3920 62 19 90 ----- andere 5 3 

3920 62 90 00 --- met een dikte van meer dan 0,35 mm 5 3 

3920 63 00 00 -- van onverzadigde polyesters 5 3 
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3920 69 00 00 -- van andere polyesters 5 3 

  - van cellulose of van chemische derivaten daarvan:   

3920 71 -- van geregenereerde cellulose:   

3920 71 10 00 --- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm 5 3 

3920 71 90 00 --- andere 5 3 

3920 73 -- van celluloseacetaat:   

3920 73 10 00 --- films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of voor de fotografie 5 3 

3920 73 50 00 --- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm 5 3 

3920 73 90 00 --- andere 5 3 

3920 79  -- van andere cellulosederivaten:   

3920 79 10  --- van vulkanfiber:   

3920 79 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3920 79 10 90 ---- andere 5 0 

3920 79 90 00 --- andere 5 3 

  - van andere kunststof:   

3920 91 00 00 -- van poly(vinylbutyral) 2 3 

3920 92 00 00 -- van polyamiden 5 3 

3920 93 00 00 -- van aminoharsen 5 3 

3920 94 00 00 -- van fenolharsen 5 3 
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3920 99 -- van andere kunststof:   

  --- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd: 

  

3920 99 21 00 ---- foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een deklaag, of enkel voorzien van een deklaag 

van kunststof  

2 0 

3920 99 28 00 ---- andere 5 3 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie:   

3920 99 51 00 ---- foliën van poly(vinylfluoride) 5 0 

3920 99 53 00 ---- ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, bestemd voor gebruik in elektrolytische 

cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen  

5 0 

3920 99 55 00 ---- biaxiaal georiënteerde foliën van poly(vinylalcohol), bevattende 97 gewichtspercenten of meer 

poly(vinylalcohol), niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1 mm 

5 0 

3920 99 59 00 ---- andere 5 3 

3920 99 90 00 --- andere 5 3 

3921 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:   

  - met celstructuur:   

3921 11 00 00 -- van polymeren van styreen 5 0 

3921 12 00 00 -- van polymeren van vinylchloride 0 0 

3921 13 -- van polyurethanen:   

3921 13 10 --- flexibele:   

3921 13 10 10 ---- van polyurethaanschuim 6,5 0 

3921 13 10 90 ---- andere 5 0 

3921 13 90 00 --- andere 5 0 
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3921 14 00 00 -- van geregenereerde cellulose 5 0 

3921 19 00 00 -- van andere kunststof 0 0 

3921 90 - andere:   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch 

gewijzigd: 

  

  --- van polyesters:   

3921 90 11 00 ---- gegolfde platen en vellen 5 0 

3921 90 19 00 ---- andere 5 3 

3921 90 30 00 --- van fenolharsen 5 0 

  --- van aminoharsen:   

  ---- gelaagd:   

3921 90 41 00 ----- onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of op beide zijden 5 0 

3921 90 43 00 ----- andere 5 0 

3921 90 49 00 ---- andere 5 0 

3921 90 55 00 --- andere 5 0 

3921 90 60 00 -- van polymerisatieproducten verkregen door additie 5 0 

3921 90 90 00 -- andere 5 0 

3922 Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en -deksels, 

stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof: 

  

3922 10 00 00 - badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken 6,5 0 
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3922 20 00 00 - closetbrillen en-deksels 6,5 0 

3922 90 00 00 - andere 6,5 0 

3923 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere 

sluitingen, van kunststof: 

  

3923 10 00 00 - dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen 6,5 0 

  - zakken:   

3923 21 00 00 -- van polymeren van ethyleen 6,5 3 

3923 29 -- van andere kunststof:   

3923 29 10 00 --- van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3923 29 90 00 --- andere 2 0 

3923 30 - flessen, flacons en dergelijke artikelen:   

3923 30 10 00 -- van niet meer dan 2 l 6,5 0 

3923 30 90 00 -- van meer dan 2 l 6,5 0 

3923 40 - spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen:   

3923 40 10 00 -- spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films dan wel voor banden, 

films, enz., bedoeld bij post 8523 

5 0 

3923 40 90 00 -- andere 5 0 

3923 50 - stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen:   

3923 50 10 00 -- capsules 6,5 0 

3923 50 90 00 -- andere 6,5 0 

3923 90 - andere:   

3923 90 10 00 -- netten, verkregen door extrusie, in buisvorm 6,5 0 
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3923 90 90 00 -- andere 6,5 0 

3924 Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van 

kunststof: 

  

3924 10 00 00 - keuken- en tafelgerei 6,5 0 

3924 90 - andere:   

  -- van geregenereerde cellulose:   

3924 90 11 00 --- sponsen 6,5 0 

3924 90 19 00 --- andere 6,5 0 

3924 90 90 00 -- andere 5 0 

3925 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen:   

3925 10 00 00 - reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l 5 0 

3925 20 00 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren 5 0 

3925 30 00 00 - blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan 5 0 

3925 90 - andere:   

3925 90 10 00 -- garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of 

andere delen van gebouwen 

2 0 

3925 90 20 00 -- kabelgoten voor elektrische leidingen 5 0 

3925 90 80 00 -- andere 5 0 

3926 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en 

met 3914: 

  

3926 10 00 00 - kantoor- en schoolbenodigdheden 5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 390 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

3926 20 00 00 - kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen)  5 0 

3926 30 00  - beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke:   

3926 30 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3926 30 00 90 -- andere 5 0 

3926 40 00 00 - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 5 0 

3926 90 - andere:   

3926 90 50 00 -- slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen 5 0 

  -- andere:   

3926 90 92  --- vervaardigd van vellen:   

3926 90 92 30 ---- voor technisch gebruik, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3926 90 92 90 ---- andere 5 0 

3926 90 97 --- andere:   

3926 90 97 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

3926 90 97 20 ---- genummerde verzegelingen; inrichtingen voor toegangscontrole 5 0 

3926 90 97 30 ---- voor technisch gebruik, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

3926 90 97 90 ---- andere 0 0 

40 HOOFDSTUK 40 - RUBBER EN WERKEN DAARVAN   

4001 Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire 

vormen of in platen, vellen of strippen: 
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4001 10 00 00 - natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd 0 0 

  - natuurlijke rubber in andere vormen:   

4001 21 00 00 -- gerookte vellen ("smoked sheets") 0 0 

4001 22 00 00 -- technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) 0 0 

4001 29 00 00 -- andere 0 0 

4001 30 00 00 - balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen 0 0 

4002 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; 

mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen 

of in platen, vellen of strippen: 

  

  - styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR):   

4002 11 00 00 -- latex 0 0 

4002 19  -- andere:   

4002 19 10 00 --- styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie (E SBR), in balen 0 0 

4002 19 20 00 --- styreenbutadieenstyreen-blokcopolymeren verkregen door oplossingspolymerisatie (SBS, 

thermoplastische elastomeren), in korrels, stukjes of poedervorm 

0 0 

4002 19 30 00 --- styreenbutadieenrubber verkregen door oplossingspolymerisatie (S SBR), in balen 0 0 

4002 19 90 00 --- andere 0 0 

4002 20 00 00 - butadieenrubber (BR)  0 0 

  - isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) gehalogeneerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR):   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 392 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

4002 31 00 00 -- isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) 0 0 

4002 39 00 00 -- andere 0 0 

  - chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR):   

4002 41 00 00 -- latex 0 0 

4002 49 00 00 -- andere 0 0 

  - acrylonitriel-butadieenrubber (NBR):   

4002 51 00 00 -- latex 0 0 

4002 59 00 00 -- andere 0 0 

4002 60 00 00 - isopreenrubber (IR) 0 0 

4002 70 00 00 - ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM) 0 0 

4002 80 00 00 - mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post 0 0 

  - andere:   

4002 91 00 00 -- latex 0 0 

4002 99 -- andere:   

4002 99 10 00 --- producten gewijzigd door vermenging met kunststof 10 3 

4002 99 90 00 --- andere 0 0 

4003 00 00 00 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen 5 0 

4004 00 00 00 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van 

niet-geharde rubber 

5 0 

4005 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen: 5 0 
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4005 10 00 - rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is toegevoegd   

4005 10 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4005 10 00 90 -- andere 5 0 

4005 20 00 00 - oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling 4005 10 5 0 

  - andere:   

4005 91 00  -- platen, vellen of strippen:   

4005 91 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4005 91 00 90 --- andere 5 0 

4005 99 00 00 -- andere 5 0 

4006 Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen 

(bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber: 

  

4006 10 00 00 - loopvlakrubber 5 0 

4006 90 00  - andere:   

4006 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4006 90 00 90 -- andere 5 0 

4007 00 00 00 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber 5 0 

4008  Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber:   

  - van rubber met celstructuur:   

4008 11 00 00 -- platen, vellen en strippen 5 0 
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4008 19 00 00 -- andere 5 0 

  - van rubber, andere dan met celstructuur:   

4008 21 -- platen, vellen of strippen:   

4008 21 10 00 --- vloerbedekking en matten 2 0 

4008 21 90 00 --- andere 2 0 

4008 29 00 -- andere:   

4008 29 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4008 29 00 30 --- profielen, op maat gesneden, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

4008 29 00 90 --- andere 5 0 

4009 Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken 

(bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen): 

  

  - niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen:   

4009 11 00 00 -- zonder hulpstukken 0 0 

4009 12 00 00 -- met hulpstukken 0 0 

  - uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd:   

4009 21 00 00 -- zonder hulpstukken 0 0 

4009 22 00 00 -- met hulpstukken 0 0 

  - uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd:   

4009 31 00 00 -- zonder hulpstukken 0 0 

4009 32 00 00 -- met hulpstukken 0 0 

  - versterkt of gecombineerd met andere stoffen:   
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4009 41 00 00 -- zonder hulpstukken 0 0 

4009 42 00 00 -- met hulpstukken 0 0 

4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber:   

  - transportbanden:   

4010 11 00 00 -- uitsluitend met metaal versterkt 0 0 

4010 12 00 00 -- uitsluitend met textielstof versterkt 0 0 

4010 19 00 00 -- andere 0 0 

  - drijfriemen en drijfsnaren:   

4010 31 00 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, 

met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

0 0 

4010 32 00 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan 

gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

0 0 

4010 33 00 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, 

met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

0 0 

4010 34 00 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan 

gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

0 0 

4010 35 00 00 -- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet 

meer dan 150 cm 

0 0 

4010 36 00 00 -- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet 

meer dan 198 cm 

0 0 

4010 39 00 00 -- andere 0 0 
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4011 Nieuwe luchtbanden van rubber:   

4011 10 00 - van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens 

daaronder begrepen) 

10 5 

4011 20 - van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens:   

4011 20 10 00 -- met een belastingsindex van niet meer dan 121 7 5 

4011 20 90 00 -- met een belastingsindex van meer dan 121 7 5 

4011 30 00  - van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen:   

4011 30 00 30 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 2 0 

4011 30 00 90 -- andere 10 3 

4011 40 - van de soort gebruikt voor motorrijwielen:   

4011 40 20 00 -- voor velgen met een diameter van niet meer dan 33 cm 10 3 

4011 40 80 00 -- andere 10 3 

4011 50 00 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 10 3 

  - andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel:   

4011 61 00 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 10 3 

4011 62 00 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële 

goederenbehandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

10 3 

4011 63 00 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële 

goederenbehandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

10 3 

4011 69 00 00 -- andere 7 3 

  - andere:   
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4011 92 00 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 10 3 

4011 93 00 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële 

goederenbehandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

10 3 

4011 94 00 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële 

goederenbehandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

10 3 

4011 99 00 00 -- andere 7 3 

4012 Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve 

banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber: 

  

  - van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden:   

4012 11 00 00 -- van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens 

daaronder begrepen) 

10 3 

4012 12 00 00 -- van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 10 3 

4012 13 00  -- van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen:   

4012 13 00 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

4012 13 00 90 --- andere 10 3 

4012 19 00 00 -- andere 10 3 

4012 20 00  - gebruikte luchtbanden:   

4012 20 00 30 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

4012 20 00 90 -- andere 10 3 

4012 90 - andere:   

4012 90 20 00 -- massieve of halfmassieve banden 10 3 

4012 90 30 00 -- loopvlakken voor banden 10 3 
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4012 90 90 00 -- velglinten 10 3 

4013 Binnenbanden van rubber:   

4013 10 - van de soort gebruikt voor personenauto's (voertuigen van het type stationwagen of break en 

racewagens daaronder begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens: 

  

4013 10 10 00 -- van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type stationwagen of break en racewagens 

daaronder begrepen) 

10 5 

4013 10 90 00 -- van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 2 0 

4013 20 00 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 5 0 

4013 90 00 00 - andere 10 5 

4014 Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde 

gevulkaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber: 

  

4014 10 00 00 - preservatieven 5 0 

4014 90 - andere:   

4014 90 10 00 -- spenen, tepeldopjes en dergelijke artikelen voor zuigelingen 5 0 

4014 90 90 00 -- andere 2 0 

4015 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), 

van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan: 

  

  - handschoenen (met of zonder vingers) en wanten:   

4015 11 00 00 -- voor chirurgisch gebruik 5 0 

4015 19 -- andere:   

4015 19 10 00 --- huishoudhandschoenen 5 0 

4015 19 90 00 --- andere 5 0 
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4015 90 00 00 - andere 10 3 

4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber:   

4016 10 00  - van rubber met celstructuur:   

4016 10 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4016 10 00 30 -- voor technisch gebruik, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

4016 10 00 90 -- andere 13 3 

  - andere:   

4016 91 00 00 -- vloerbedekking en matten 5 0 

4016 92 00 00 -- vlakgom 2 0 

4016 93 00  -- pakking- en sluitringen:   

4016 93 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4016 93 00 30 --- voor technisch gebruik, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

4016 93 00 90 --- andere 10 3 

4016 94 00 00 -- stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 5 0 

4016 95 00 00 -- andere opblaasbare artikelen 5 0 

4016 99 -- andere:   

4016 99 20 00 --- expansiemoffen 10 3 

  --- andere:   

  ---- van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705:   

4016 99 52  ----- van rubber met metaal:   
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4016 99 52 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4016 99 52 90 ------ andere 10 3 

4016 99 58  ----- andere:   

4016 99 58 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

4016 99 58 90 ------ andere 10 3 

  ---- andere:   

4016 99 91 00 ----- van rubber met metaal 10 3 

4016 99 99  ----- andere:   

4016 99 99 10 ------ voor technisch gebruik, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

4016 99 99 90 ------ andere 10 3 

4017 00 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; 

werken van geharde rubber: 

  

4017 00 10 00 - geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen 0,5 0 

4017 00 90 00 - andere 10 3 

VIII AFDELING VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN 

BONTWERK; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN 

DERGELĲKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

  

41 HOOFDSTUK 41 - HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER   

4101 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, 

ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch 

niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit: 
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4101 20 - gehele huiden en vellen, wegende per stuk, indien enkel gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog 

gezouten niet meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere wijze geconserveerd niet meer 

dan 16 kg: 

  

4101 20 10 00 -- vers 0 0 

4101 20 30 00 -- nat gezouten 0 0 

4101 20 50 00 -- gedroogd of droog gezouten 0 0 

4101 20 90 00 -- andere 0 0 

4101 50  - gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg:   

4101 50 10 00 -- vers 0 0 

4101 50 30 00 -- nat gezouten 0 0 

4101 50 50 00 -- gedroogd of droog gezouten 0 0 

4101 50 90 00 -- andere 0 0 

4101 90 00 00 - andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen 0 0 

4102 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of 

anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook 

indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn 

uitgezonderd: 

  

4102 10 - niet onthaard:   

4102 10 10 00 -- van lammeren 0 0 

4102 10 90 00 -- andere 0 0 

  - onthaard:   

4102 21 00 00 -- gepekeld ("pickled") 0 0 
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4102 29 00 00 -- andere 0 0 

4103 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of 

anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook 

indien onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn 

uitgezonderd: 

  

4103 20 00 00 - van reptielen 3 0 

4103 30 00 00 - van varkens 3 0 

4103 90  - andere:   

4103 90 10 00 -- van geiten 3 0 

4103 90 90 00 -- andere 3 0 

4104 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van runderen (buffels daaronder 

begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt: 

  

  - in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen):   

4104 11 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant:   

4104 11 10 00 --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet 

meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 

3 0 

  --- andere:   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen):   

4104 11 51 00 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 3 0 

4104 11 59 00  ----- andere 3 0 

4104 11 90 00  ---- andere 3 0 
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4104 19  -- andere:   

4104 19 10 00 --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet 

meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 

3 0 

  --- andere:   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen):   

4104 19 51 00 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 3 0 

4104 19 59 00  ----- andere 3 0 

4104 19 90 00  ---- andere 3 3 

  - in droge staat ("crust"):   

4104 41 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant:   

  --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet 

meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk: 

  

4104 41 11 00 ---- kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per 

stuk niet meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder 

bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

3 0 

4104 41 19 00 ---- andere 3 0 

  --- andere:   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen):   

4104 41 51 00 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 3 3 
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4104 41 59 00  ----- andere 3 3 

4104 41 90 00  ---- andere 3 0 

4104 49 -- andere:   

  --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet 

meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk: 

  

4104 49 11 00 ---- kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per 

stuk niet meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder 

bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

3 0 

4104 49 19 00 ---- andere 3 0 

  --- andere:   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen):   

4104 49 51 00 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 3 3 

4104 49 59 00  ----- andere 3 3 

4104 49 90 00  ---- andere 3 0 

4105 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van schapen, ook indien gesplit, 

maar niet verder bewerkt: 

  

4105 10  - in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen):   

4105 10 10 00 -- niet gesplit 3 0 

4105 10 90 00 -- gesplit 3 0 

4105 30  - in droge staat ("crust"):   
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4105 30 10 00 -- van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet 

als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

3 0 

  -- andere:   

4105 30 91 00  --- niet gesplit 3 0 

4105 30 99 00  --- gesplit 3 0 

4106  Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van andere dieren, alsmede 

gelooide huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, 

maar niet verder bewerkt: 

  

  - van geiten:   

4106 21  -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen):   

4106 21 10 00 --- niet gesplit 3 0 

4106 21 90 00 --- gesplit 3 0 

4106 22  -- in droge staat ("crust"):   

4106 22 10 00 --- van Indische geiten, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als 

zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

3 0 

4106 22 90 00 --- andere 3 0 

  - van varkens:   

4106 31 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen):   

4106 31 10 00 --- niet gesplit 3 0 

4106 31 90 00 --- gesplit 3 0 

4106 32  -- in droge staat ("crust"):   
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4106 32 10 00 --- niet gesplit 3 0 

4106 32 90 00 --- gesplit 3 0 

4106 40 - van reptielen:   

4106 40 10 00 -- met plantaardige stoffen voorgelooid 3 0 

4106 40 90 00 -- andere 3 0 

  - andere:   

4106 91 00 00  -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen) 3 0 

4106 92 00 00 -- in droge staat ("crust") 3 0 

4107 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en 

vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook 

indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114: 

  

  - gehele huiden en vellen:   

4107 11 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit:   

  --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 

28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk: 

  

4107 11 11 00 ---- boxcalf 3 3 

4107 11 19 00 ---- andere 3 3 

4107 11 90 00 --- andere 3 3 

4107 12 -- gesplit, met de nerfkant:   

  --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 

28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk: 

  

4107 12 11 00  ---- boxcalf 3 3 
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4107 12 19 00 ---- andere 3 3 

  --- andere:   

4107 12 91 00  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen) 3 0 

4107 12 99 00  ---- van paarden en van paardachtigen 3 3 

4107 19 -- andere:   

4107 19 10 00 --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 

28 vierkante voet (2,6 m2) per stuk 

3 3 

4107 19 90 00 --- andere 3 3 

  - andere, halve vellen daaronder begrepen:   

4107 91  -- met natuurlijke nerf, niet gesplit:   

4107 91 10 00 --- zoolleder 3 3 

4107 91 90 00 --- andere 3 3 

4107 92  -- gesplit, met de nerfkant:   

4107 92 10 00 --- van runderen (buffels daaronder begrepen) 3 0 

4107 92 90 00 --- van paarden en van paardachtigen 3 3 

4107 99 -- andere:   

4107 99 10 00 --- van runderen (buffels daaronder begrepen) 3 3 

4107 99 90 00 --- van paarden en van paardachtigen 3 3 

[4108]     

[4109]     

[4110]     
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[4111]     

4112 00 00 00 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en 

vellen, van schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 

3 0 

4113 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en 

vellen, van andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot 

perkament verwerkte huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de 

producten bedoeld bij post 4114: 

  

4113 10 00 00 - van geiten 3 0 

4113 20 00 00 - van varkens 3 0 

4113 30 00 00 - van reptielen 3 0 

4113 90 00 00 - andere 3 0 

4114 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder 

daaronder begrepen; gemetalliseerd leder: 

  

4114 10 - zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen:   

4114 10 10 00 -- van schapen 5 0 

4114 10 90 00 -- van andere dieren 5 0 

4114 20 00 00 - lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder 5 0 

4115  Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op 

rollen; snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van 

lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel: 

  

4115 10 00 00 - kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op 

rollen 

10 3 
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4115 20 00 00 - snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van 

lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel 

10 3 

42 HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, 

HANDTASSEN EN DERGELĲKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

  

4201 00 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 

10 3 

4202 Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- 

en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziek-

instrumenten of voor brillen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, toiletzakken, 

rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, kaartentassen, sigaretten-

kokers, 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:  

  

  - reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- 

en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen: 

  

4202 11 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder:   

4202 11 10 00 --- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 12,5 3 

4202 11 90 00 --- andere 12,5 3 

4202 12 -- met een buitenkant van kunststof of van textiel:   

  --- van kunststof in vellen:   
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4202 12 11 00 ---- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 12,5 3 

4202 12 19 00 ---- andere 12,5 3 

4202 12 50 00 --- van gevormde kunststof 12,5 3 

  --- van andere stoffen, vulkanfiber daaronder begrepen:   

4202 12 91 00 ---- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 12,5 3 

4202 12 99 00 ---- andere 12,5 3 

4202 19 -- andere:   

4202 19 10 00 --- van aluminium 12,5 3 

4202 19 90 00 --- van andere stoffen 12,5 3 

  - handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen:   

4202 21 00 00 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder 12,5 3 

4202 22 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel:   

4202 22 10 00 --- van kunststof in vellen 12,5 3 

4202 22 90 00 --- van textiel 12,5 3 

4202 29 00 00 -- andere  12,5 3 

  - artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen:   

4202 31 00 00 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder 12,5 3 

4202 32 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel:   

4202 32 10 00 --- van kunststof in vellen 12,5 3 

4202 32 90 00 --- van textiel 12,5 3 
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4202 39 00 00 -- andere 12,5 3 

  - andere:   

4202 91 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder:   

4202 91 10 00 --- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 12,5 3 

4202 91 80 00 --- andere 12,5 3 

4202 92 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel:   

  --- van kunststof in vellen:   

4202 92 11 00 ---- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 12,5 3 

4202 92 15 00 ---- bergingsmiddelen voor muziekinstrumenten 12,5 3 

4202 92 19 00 ---- andere 12,5 3 

  --- van textiel:   

4202 92 91 00 ---- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 12,5 3 

4202 92 98 00 ---- andere 12,5 3 

4202 99 00 00 -- andere 12,5 3 

4203 Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:   

4203 10 00 00 - kleding 5 0 

  - handschoenen (met of zonder vingers) en wanten:   

4203 21 00 00 -- speciaal ontworpen voor sportbeoefening 5 3 

4203 29 -- andere:   
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4203 29 10 00 --- voor bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor welk bedrijf 5 3 

  --- andere:   

4203 29 91 00 ---- voor heren en jongens 10 3 

4203 29 99 00  ---- andere 10 3 

4203 30 00 00 -- gordels, koppelriemen en draagriemen 10 3 

4203 40 00 00 - ander kledingtoebehoren 5 0 

[4204]      

4205 00  Andere werken van leder of van kunstleder:   

  - voor technisch gebruik   

4205 00 11 00 -- drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden 25 5 

4205 00 19 00 -- andere 20 5 

4205 00 90 00 - andere 20 5 

4206 00 00 Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen:   

4206 00 00 10 - darmsnaren 25 3 

4206 00 00 90 - andere 10 5 

43 HOOFDSTUK 43 - PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT   

4301 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet 

gelooid noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 

4102 en 4103: 

  

4301 10 00 00 - van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten 0 0 
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4301 30 00 00 - van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 

Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, 

staart of poten 

1 0 

4301 60 00 00 - van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten 5 0 

4301 80 - andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten:   

4301 80 30 00 -- van mormeldieren 0 0 

4301 80 50 00 -- van wilde katachtigen 0 0 

4301 80 70  -- andere:   

4301 80 70 10 --- van zeehonden of van oorrobben, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten 5 0 

4301 80 70 90 --- andere 0 0 

4301 90 00 00 - koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen 5 0 

4302 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen daaronder begrepen, alsmede afvallen), gelooid of 

anderszins bereid, ook indien samengevoegd (zonder toevoeging van andere materialen), andere dan 

die bedoeld bij post 4303: 

  

  - in gehele vellen, ook indien zonder kop, staart of poten, niet samengevoegd:   

4302 11 00 00 -- van nertsen 5 0 

4302 19 -- andere:   

4302 19 10 00 --- van bevers 5 0 

4302 19 20 00 --- van muskusratten 5 0 

4302 19 30 00 --- van vossen 5 0 

4302 19 35 00 --- van konijnen of van hazen 5 0 

  --- van zeehonden of van oorrobben:   
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4302 19 41 00 ---- van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 5 0 

4302 19 49 00 ---- andere 5 0 

4302 19 50 00 --- van zeeotters of van nutria's 5 0 

4302 19 60 00 --- van mormeldieren 5 0 

4302 19 70 00 --- van wilde katachtigen 5 0 

  --- van schapen:   

4302 19 75 00 ---- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede 

van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

5 0 

4302 19 80 00 ---- andere 5 0 

4302 19 95 00 --- andere 5 0 

4302 20 00 00 - koppen, staarten, poten en andere delen, alsmede afvallen, niet samengevoegd 5 0 

4302 30 - samengevoegde pelterijen:   

4302 30 10 00 -- uitgelaten vellen 5 0 

  -- andere:   

4302 30 21 00 --- van nertsen 5 0 

4302 30 25 00 --- van konijnen of van hazen 5 0 

4302 30 31 00 --- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede 

van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

5 0 

4302 30 41 00 --- van muskusratten 5 0 

4302 30 45 00 --- van vossen 5 0 

  --- van zeehonden of van oorrobben:   
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4302 30 51 00 ---- van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 5 0 

4302 30 55 00 ---- andere 5 0 

4302 30 61 00 --- van zeeotters of van nutria's 5 0 

4302 30 71 00 --- van wilde katachtigen 5 0 

4302 30 95 00 --- andere 5 0 

4303 Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont:   

4303 10 - kleding en kledingtoebehoren:   

4303 10 10 00 -- van pelterijen van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 10 3 

4303 10 90 -- andere:   

4303 10 90 10 --- van pelterijen van nertsen 10 3 

4303 10 90 20 --- van pelterijen van nutria's, poolvossen of vossen 10 3 

4303 10 90 30 --- van pelterijen van konijnen of hazen 10 3 

4303 10 90 40 --- van pelterijen van lammeren 10 3 

4303 10 90 90 --- andere 10 3 

4303 90 00 00 - andere 10 3 

4304 00 00 00 Namaakbont en artikelen van namaakbont 10 3 

IX AFDELING IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; 

VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK 

  

44 HOOFDSTUK 44 - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN   
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4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in 

plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, 

briketten, pellets of dergelijke vormen: 

  

4401 10 00 00 - brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke 0 0 

  - hout in plakjes, spanen of kleine stukjes:   

4401 21 00 00 -- naaldhout 0 0 

4401 22 00 00 -- ander 0 0 

4401 30 - zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke 

vormen: 

  

4401 30 10 00 -- zaagsel 0 0 

4401 30 90 00 -- andere 0 0 

4402  Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien 

samengeperst: 

  

4402 10 00 00 - van bamboe 0 0 

4402 90 00 00 - andere 0 0 

4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant 

bezaagd: 

  

4403 10 00 00 - behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen 0 0 

4403 20 - ander, naaldhout:   

  -- sparhout van de soort "Picea abies Karst" of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.):   

4403 20 11 00 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild 0 0 

4403 20 19 00 --- ander 0 0 

  -- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L.":   
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4403 20 31 00  --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild 0 0 

4403 20 39 00 --- ander 0 0 

  -- ander:   

4403 20 91 00 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild 0 0 

4403 20 99 00 --- ander 0 0 

  - ander, van tropisch hout gespecificeerd in aanvullende aantekening 1 bij dit hoofdstuk:   

4403 41 00 00 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau 0 0 

4403 49 -- ander:   

4403 49 10 00 --- acajou d'Afrique, iroko en sapelli 0 0 

4403 49 20 00 --- okoumé 0 0 

4403 49 40 00 --- sipo 0 0 

4403 49 95 00 --- ander 0 0 

  - ander:   

4403 91  -- eik (Quercus spp.):   

4403 91 10 00 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild 0 0 

4403 91 90 00 --- ander 0 0 

4403 92  -- beuk (Fagus spp.):   

4403 92 10 00 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild 0 0 

4403 92 90 00 --- ander 0 0 

4403 99 -- ander:   
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4403 99 10 00 --- populier 0 0 

4403 99 30 00 --- eucalyptus 0 0 

  --- berk:   

4403 99 51 00 ---- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild 0 0 

4403 99 59 00 ---- ander 0 0 

4403 99 95 00 --- ander 0 0 

4404 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, 

ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor 

wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaan en hout in repen, linten en 

dergelijke: 

  

4404 10 00 00 - naaldhout 0 0 

4404 20 00 00 - ander 0 0 

4405 00 00 00 Houtwol; houtmeel 0 0 

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten:   

4406 10 00 00 - niet geïmpregneerd 0 0 

4406 90 00 00 - andere 0 0 

4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd 

of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm: 

  

4407 10 - naaldhout:   

4407 10 15 00 -- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  -- ander:   

  --- geschaafd   
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4407 10 31 00 ---- sparhout van de soort "Picea abies Karst" of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) 0 0 

4407 10 33 00 ---- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L." 0 0 

4407 10 38 00 ---- ander 0 0 

  --- ander:   

4407 10 91 00 ---- sparhout van de soort "Picea abies Karst" of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) 0 0 

4407 10 93 00 ---- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L." 0 0 

4407 10 98 00 ---- ander 0 0 

  - van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk:   

4407 21  -- mahogany (Swietenia spp.):   

4407 21 10 00 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- ander:   

4407 21 91 00 ---- geschaafd 0 0 

4407 21 99 00 ---- ander 0 0 

4407 22 -- virola, imbuia en balsa:   

4407 22 10 00 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  --- ander:   

4407 22 91 00 ---- geschaafd 0 0 

4407 22 99 00 ---- ander 0 0 

4407 25 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau:   
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4407 25 10 00 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  --- ander:   

4407 25 30 00 ---- geschaafd 0 0 

4407 25 50 00 ---- geschuurd 0 0 

4407 25 90 00 ---- ander 0 0 

4407 26 -- white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en alan:   

4407 26 10 00 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  --- ander:   

4407 26 30 00 ---- geschaafd 0 0 

4407 26 50 00 ---- geschuurd 0 0 

4407 26 90 00 ---- ander 0 0 

4407 27 -- sapelli   

4407 27 10 00 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- ander:   

4407 27 91 00 ---- geschaafd 0 0 

4407 27 99 00 ---- ander 0 0 

4407 28 -- iroko:   

4407 28 10 00 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- ander:   

4407 28 91 00 ---- geschaafd 0 0 
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4407 28 99 00 ---- ander 0 0 

4407 29 -- ander:   

4407 29 15 00 ---- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  --- ander:   

  ---- acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, 

makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de 

Rose, ramin, sipo, teak en tiama: 

  

  ----- geschaafd:   

4407 29 20 00 ------ van palissandre de Para, van palissandre de Rio en van palissandre de Rose 0 0 

4407 29 25 00 ------ ander 0 0 

4407 29 45 00 ----- geschuurd 0 0 

  ----- ander:   

4407 29 61 00 ------ azobé 0 0 

4407 29 68 00 ------ ander 0 0 

  ---- ander:   

4407 29 83 00 ----- geschaafd 0 0 

4407 29 85 00 ----- geschuurd 0 0 

4407 29 95 00 ----- ander 0 0 

  - ander:   
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4407 91 -- eik (Quercus spp.):   

4407 91 15 00 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- ander:   

  ---- geschaafd:   

4407 91 31 00 ----- niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren 0 0 

4407 91 39 00 ----- ander 0 0 

4407 91 90 00 ---- ander 0 0 

4407 92 00 00 -- beuk (Fagus spp.)  0 0 

4407 93 -- van esdoorn (Acer spp.):   

4407 93 10 00 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- andere:   

4407 93 91 00 ---- geschuurd 0 0 

4407 93 99 00 ---- andere 0 0 

4407 94 -- van kers (Prunus spp.):   

4407 94 10 00 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- andere:   

4407 94 91 00 ---- geschuurd 0 0 

4407 94 99 00 ---- andere 0 0 

4407 95 -- van es (Fraxinus spp.):   
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4407 95 10 00 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- andere:   

4407 95 91 00 ---- geschuurd 0 0 

4407 95 99 00 ---- andere 0 0 

4407 99 -- ander:   

4407 99 20 00 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  --- ander:   

4407 99 25 00 ---- geschaafd 0 0 

4407 99 40 00 ---- geschuurd 0 0 

  ---- ander:   

4407 99 91 00 ----- populier 0 0 

4407 99 96 00 ----- van tropisch hout 0 0 

4407 99 98 00 ----- ander 0 0 

4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de 

vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander 

hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met 

verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm: 

  

4408 10 - naaldhout:   

4408 10 15 00 -- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  -- ander:   

4408 10 91 00 --- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden  0 0 

  --- ander:   
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4408 10 93 00 ---- met een dikte van niet meer dan 1 mm 0 0 

4408 10 99 00 ---- met een dikte van meer dan 1 mm 0 0 

  - van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk:   

4408 31 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau:   

4408 31 11 00 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  --- ander:   

4408 31 21 00 ---- geschaafd 0 0 

4408 31 25 00 ---- geschuurd 0 0 

4408 31 30 00 ---- ander 0 0 

4408 39 -- ander:   

  --- 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 15 00 ---- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- ander:   

4408 39 21 00 ----- geschaafd 0 0 

  ----- ander:   

4408 39 31 00 ------ met een dikte van niet meer dan 1 mm 0 0 

4408 39 35 00 ------ met een dikte van meer dan 1 mm 0 0 

  --- ander:   

4408 39 55 00 ---- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  ---- ander:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 425 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

4408 39 70 00 ----- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden  0 0 

  ----- ander:   

4408 39 85 00 ------ met een dikte van niet meer dan 1 mm 0 0 

4408 39 95 00 ------ met een dikte van meer dan 1 mm 0 0 

4408 90 - ander:   

4408 90 15 00 -- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 0 0 

  -- ander:   

4408 90 35 00 --- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden  0 0 

  --- ander:   

4408 90 85 00 ---- met een dikte van niet meer dan 1 mm 0 0 

4408 90 95 00 ---- met een dikte van meer dan 1 mm 0 0 

4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde 

of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met 

V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden: 

  

4409 10 - naaldhout:   

4409 10 11 00 -- staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke 0 0 

4409 10 18 00 -- ander: 0 0 

  - ander   

4409 21 00 00 -- van bamboe 0 0 

4409 29 -- ander   
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4409 29 10 00 --- staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke 0 0 

  --- ander:   

4409 29 91 00 ---- niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren 0 0 

4409 29 99 00 ---- ander: 0 0 

4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde 

waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met 

andere organische bindmiddelen: 

  

  - van hout:   

4410 11  -- spaanplaat:   

4410 11 10 00 --- onbewerkt of enkel gladgeschuurd 0 0 

4410 11 30 00 --- aan de oppervlakte bedekt met papier, geïmpregneerd met melamine 0 0 

4410 11 50 00 --- aan de oppervlakte bedekt met decoratieve gelaagde platen of vellen van kunststof 0 0 

4410 11 90 00 --- andere 0 0 

4410 12  -- zogenoemde oriented strand board (OSB):   

4410 12 10 00 --- onbewerkt of enkel gladgeschuurd 0 0 

4410 12 90 00 --- andere 0 0 

4410 19 00 00 -- andere 0 0 

4410 90 00 00 - andere 0 0 

4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met 

andere organische bindmiddelen: 

  

  - vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF):   
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4411 12  -- met een dikte van niet meer dan 5 mm:   

4411 12 10 00 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 0 0 

4411 12 90 00 --- andere 0 0 

4411 13  -- met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 9 mm:   

4411 13 10 00 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 0 0 

4411 13 90 00 --- andere 0 0 

4411 14  -- met een dikte van meer dan 9 mm:   

4411 14 10 00 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 0 0 

4411 14 90 00 --- andere 0 0 

  - andere:   

4411 92  -- met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³   

4411 92 10 00 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 0 0 

4411 92 90 00 --- andere 0 0 

4411 93  -- met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm³ doch niet meer dan 0,8 g/cm³:   

4411 93 10 00 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 0 0 

4411 93 90 00 --- andere 0 0 

4411 94  -- met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm³:   

4411 94 10 00 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 0 0 

4411 94 90 00 --- andere 0 0 
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4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout:   

4412 10 00 00 - van bamboe 0 0 

  - ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag 

met een dikte van niet meer dan 6 mm: 

  

4412 31 -- met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op 

dit hoofdstuk: 

  

4412 31 10 00 --- van acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), 

obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, virola en 

white lauan 

0 0 

4412 31 90 00 ---- ander 0 0 

4412 32 00 00  -- ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout 0 0 

4412 39 00 00 -- ander 0 0 

  - andere:   

4412 94  -- met een vulling van plankjes, latten of staafjes:   

4412 94 10 00  --- met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout 0 0 

4412 94 90 00  --- andere 0 0 

4412 99 -- ander:   

4412 99 30 00 --- bevattende ten minste één laag spaanplaat 0 0 

4412 99 70 00 --- ander 0 0 

4413 00 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen 0 0 

4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke:   

4414 00 10 00 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 0 0 
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4414 00 90 00 - van andere houtsoorten 0 0 

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; 

laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout: 

  

4415 10 - pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels:   

4415 10 10 00 -- pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen 0 0 

4415 10 90 00 -- kabelhaspels 0 0 

4415 20 - laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden:   

4415 20 20 00 -- laadborden; opzetranden voor laadborden 0 0 

4415 20 90 00 -- andere 0 0 

4416 00 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder 

begrepen 

0 0 

4417 00 00 00 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, 

van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout 

0 0 

4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, 

ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen ("shingles" en "shakes"), van hout: 

  

4418 10 - vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor:   

4418 10 10 00 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 0 0 

4418 10 50 00 -- van naaldhout 0 0 

4418 10 90 00 -- andere 0 0 

4418 20 - deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels:   

4418 20 10 00 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 0 0 
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4418 20 50 00 -- van naaldhout 0 0 

4418 20 80 00 -- andere 0 0 

4418 40 00 00 - bekistingen voor betonwerken 0 0 

4418 50 00 00 - dakspanen ("shingles" en "shakes") 0 0 

4418 60 00 00 - palen en balken 0 0 

  - ineengezette panelen voor vloerbedekking:   

4418 71 00 00 -- mozaïekpanelen 0 0 

4418 72 00 00 -- andere, bestaande uit meerdere lagen 0 0 

4418 79 00 00 -- andere 0 0 

4418 90 - andere:   

4418 90 10 00 -- van gelamineerd hout 0 0 

4418 90 80 00 -- andere 0 0 

4419 00 Tafel- en keukengerei van hout:   

4419 00 10 00 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 0 0 

4419 00 90 00 - ander 0 0 

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: 

  

4420 10 - beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout:   

4420 10 11 00 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 0 0 

4420 10 19 00 -- andere 0 0 
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4420 90 - andere:   

4420 90 10 00 -- inlegwerk van hout 0 0 

  -- andere:   

4420 90 91 00 --- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 2 op dit hoofdstuk 0 0 

4420 90 99 00 --- andere 0 0 

4421 Andere houtwaren   

4421 10 00 00 - kleerhangers 0 0 

4421 90 - andere:   

4421 90 91 00 -- van vezelplaat 0 0 

4421 90 98 00 -- andere 0 0 

45 HOOFDSTUK 45 - KURK EN KURKWAREN   

4501 Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken of gemalen kurk:   

4501 10 00 00 - natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt 5 0 

4501 90 00 00 - andere 5 0 

4502 00 00 00 Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of 

rechthoekige blokken, platen, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor het 

vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen) 

5 0 

4503 Werken van natuurkurk:   

4503 10 - kurken (stoppen):   

4503 10 10 00 -- cilindrische  5 0 
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4503 10 90 00 -- andere 5 0 

4503 90 00 00 - andere 5 0 

4504 Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan:   

4504 10 - blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht welke vorm; massieve cilinders, 

schijven daaronder begrepen: 

  

  -- kurken (stoppen):   

4504 10 11 00 --- voor mousserende wijn, die met een ring van natuurlijke kurk daaronder begrepen 5 0 

4504 10 19 00 --- andere 5 0 

  -- andere:   

4504 10 91 00 --- met bindmiddel 5 0 

4504 10 99 00 --- andere 5 0 

4504 90 - andere:   

4504 90 20 00 -- kurken (stoppen) 5 0 

4504 90 80  -- andere:   

4504 90 80 30 --- pakking- en sluitringen, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

4504 90 80 90 --- andere 5 0 

46 HOOFDSTUK 46 - VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK   

4601 Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, 

vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het 

afgewerkte artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden): 

  

  - matten en horden van plantaardig materiaal:   
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4601 21 -- van bamboe:   

4601 21 10 00 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 21 90 00 --- andere 5 0 

4601 22 -- van rotting:   

4601 22 10 00 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 22 90 00 --- andere 5 0 

4601 29 -- andere:   

4601 29 10 00 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 29 90 00 --- andere 5 0 

  - andere:   

4601 92 -- van bamboe:   

4601 92 05 00 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 5 0 

  --- andere:   

4601 92 10 00 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 92 90 00 ---- andere 5 0 

4601 93 -- van rotting:   

4601 93 05 00 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 5 0 

  --- andere:   

4601 93 10 00 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 93 90 00 ---- andere 5 0 
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4601 94 -- van ander plantaardig materiaal   

4601 94 05 00 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 5 0 

  --- andere:   

4601 94 10 00 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 94 90 00 ---- andere 5 0 

4601 99 -- andere:   

4601 99 05 00 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 5 0 

  --- andere:   

4601 99 10 00 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 5 0 

4601 99 90 00 ---- andere 5 0 

4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601; werken van 

luffa (loofah): 

  

  -- van plantaardig materiaal:   

4602 11 00 00 -- van bamboe 5 0 

4602 12 00 00 -- van rotting 5 0 

4602 19  -- andere:   

4602 19 10 00 --- strohulzen voor flessen 5 0 

  --- andere:   
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4602 19 91 00 ---- mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen 5 0 

4602 19 99 00 ---- andere 5 0 

4602 90 00 00 - andere 5 0 

X AFDELING X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE 

VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); 

PAPIER EN KARTON, ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN 

  

47 HOOFDSTUK 47 - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE 

VEZELSTOFFEN; PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) 

  

4701 00 Houtslijp:   

4701 00 10 00 - thermomechanische houtslijp 0 0 

4701 00 90 00 - ander 0 0 

4702 00 00 00 Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades") 0 0 

4703 Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702:   

  - ongebleekt:   

4703 11 00 00 -- van naaldhout 0 0 

4703 19 00 00 -- andere dan van naaldhout 0 0 

  - half gebleekt of gebleekt:   

4703 21 00 00 -- van naaldhout 0 0 

4703 29 00 00 -- andere dan van naaldhout 0 0 
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4704 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702:   

  - ongebleekt:   

4704 11 00 00 -- van naaldhout 0 0 

4704 19 00 00 -- andere dan van naaldhout 0 0 

  - half gebleekt of gebleekt:   

4704 21 00 00 -- van naaldhout 0 0 

4704 29 00 00 -- andere dan van naaldhout 0 0 

4705 00 00 00 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling 0 0 

4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van 

andere cellulosehoudende vezelstoffen: 

  

4706 10 00 00 - pulp van katoenlinters 0 0 

4706 20 00 00 - pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) 0 0 

4706 30 00 00 - andere, van bamboe 0 0 

  - andere:   

4706 91 00 00 -- mechanische 0 0 

4706 92 00 00 -- chemische 0 0 

4706 93 00 00 -- gedeeltelijk chemisch ontsloten 0 0 

4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval):   

4707 10 00 00 - ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton 0 0 
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4707 20 00 00 - ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa 

gekleurd 

0 0 

4707 30 - papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en 

dergelijk drukwerk): 

  

4707 30 10 00 -- oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk 0 0 

4707 30 90 00 -- andere 0 0 

4707 90 - andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen:   

4707 90 10 00 -- niet gesorteerd 0 0 

4707 90 90 00 -- gesorteerd 0 0 

48 HOOFDSTUK 48 - PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN   

4801 00 00 00 Krantenpapier, op rollen of in bladen 0 0 

4802 Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden 

beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, alsmede papier en karton, niet 

geperforeerd, voor ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht 

het formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801 en 4803; handgeschept papier en 

handgeschept karton: 

  

4802 10 00 00 - handgeschept papier en handgeschept karton 0 0 

4802 20 00 00 - basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton 0 0 

4802 40 - basispapier voor behangselpapier:   

4802 40 10 00 -- bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische weg verkregen vezels 

(berekend over de totale vezelmassa) 

0 0 
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4802 40 90 00 -- ander 0 0 

  - ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of 

chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa): 

  

4802 54 00 00 -- met een gewicht van minder dan 40 g/m2 0 0 

4802 55  -- met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m2, op rollen:   

4802 55 15 00 --- met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 60 g/m2 0 0 

4802 55 25 00 --- met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 75 g/m2 0 0 

4802 55 30 00 --- met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 80 g/m2 0 0 

4802 55 90 00 --- met een gewicht van 80 g/m2 of meer 0 0 

4802 56  -- met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m2, in bladen waarvan in ongevouwen 

staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 

297 mm bedraagt: 

  

4802 56 20 00 --- waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte van de andere zijde 210 mm bedraagt 

(A4-formaat) 

0 0 

4802 56 80 00 --- ander 0 0 

4802 57 00 00 -- ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m2 0 0 

4802 58 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m2:   

4802 58 10 00 --- op rollen 0 0 

4802 58 90 00 --- ander 0 0 

  - ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs 

mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat: 
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4802 61 -- op rollen:   

4802 61 15 00 --- met een gewicht van minder dan 72 g/m2 waarvan meer dan 50 gewichtspercenten van de totale 

vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat 

0 0 

4802 61 80 00 --- ander 0 0 

4802 62 00 00 -- in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte 

van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

0 0 

4802 69 00 00 -- ander 0 0 

4803 00 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelĳk papier 

voor huishoudelĳk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook 

indien gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt 

oppervlak, op rollen of in bladen: 

  

4803 00 10 00 - cellulosewatten 0 0 

  - gecrêpt papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd "tissue", met een gewicht, per laag van:   

4803 00 31 00 -- niet meer dan 25 g/m2 0 0 

4803 00 39 00 -- meer dan 25 g/m2 0 0 

4803 00 90 00 - ander 0 0 

4804 Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, 

ander dan dat bedoeld bij post 4802 of 4803: 

  

  - kraftliner:   

4804 11 -- ongebleekt:   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen: 

  

4804 11 11 00 ---- met een gewicht van minder dan 150 g/m2 0 0 
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4804 11 15 00 ---- met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 175 g/m2 0 0 

4804 11 19 00 ---- met een gewicht van 175 g/m2 of meer 0 0 

4804 11 90 00 --- ander 0 0 

4804 19 -- ander:   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen: 

  

  ---- bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner en een gebleekte, half gebleekte of 

gekleurde buitenste laag kraftliner, met een gewicht van: 

  

4804 19 11 00 ----- minder dan 150 g/m2 0 0 

4804 19 15 00 ----- 150 of meer doch minder dan 175 g/m² 0 0 

4804 19 19 00 ----- 175 g/m² of meer 0 0 

  ---- ander, met een gewicht van:   

4804 19 31 00 ----- minder dan 150 g/m2 0 0 

4804 19 38 00 ----- 150 g/m² of meer 0 0 

4804 19 90 00 --- ander 0 0 

  - kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken:   

4804 21 -- ongebleekt:   

4804 21 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 21 90 00 --- ander 0 0 

4804 29 -- ander:   
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4804 29 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 29 90 00 --- ander 0 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m²:   

4804 31 -- ongebleekt:   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen: 

  

4804 31 51 00 ---- isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik 0 0 

4804 31 58 00 ---- ander 0 0 

4804 31 80 00 --- ander 0 0 

4804 39 -- ander:   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen: 

  

4804 39 51 00 ---- gelijkmatig in de massa gebleekt 0 0 

4804 39 58 00 ---- ander 0 0 

4804 39 80 00 --- ander 0 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225 g/m²:   

4804 41 -- ongebleekt:   

4804 41 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

  --- ander:   
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4804 41 91 00 ---- zogenaamd "saturating kraft" 0 0 

4804 41 99 00 ---- ander  0 0 

4804 42 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezel-

massa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels: 

  

4804 42 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 42 90 00 --- ander 0 0 

4804 49 -- ander:   

4804 49 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 49 90 00 --- ander 0 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/m² of meer:   

4804 51 -- ongebleekt:   

4804 51 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 51 90 00 --- ander 0 0 

4804 52 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale 

vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels: 

  

4804 52 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 52 90 00 --- ander 0 0 
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4804 59 -- ander:   

4804 59 10 00 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het 

sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

0 0 

4804 59 90 00 --- ander 0 0 

4805 Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet 

verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk: 

  

  - papier voor riffels:   

4805 11 00 00 -- halfchemisch papier voor riffels 0 0 

4805 12 00 00 -- stropapier voor riffels 0 0 

4805 19 -- ander:   

4805 19 10 00  --- zogenaamde "wellenstoff" 0 0 

4805 19 90 00 --- ander 0 0 

  - zogenaamde "testliner" (herwonnen vezels):   

4805 24 00 00  -- met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2 0 0 

4805 25 00 00  -- met een gewicht van meer dan 150 g/m2 0 0 

4805 30 - sulfietpakpapier:   

4805 30 10 00 -- met een gewicht van minder dan 30 g/m2 0 0 

4805 30 90 00 -- met een gewicht van 30 g/m2 of meer 0 0 

4805 40 00 00 - filtreerpapier en -karton 0 0 

4805 50 00 00 - viltpapier en -karton 0 0 

  - ander:   
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4805 91 00 00 -- met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2 0 0 

4805 92 00 00 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m2 doch minder dan 225 g/m2 0 0 

4805 93 -- met een gewicht van 225 g/m2 of meer:   

4805 93 20 00 --- vervaardigd van teruggewonnen papier 0 0 

4805 93 80 00 --- ander 0 0 

4806 Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier ("greaseproof"), calqueerpapier, alsmede 

kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in 

bladen: 

  

4806 10 00 00 - perkamentpapier en perkamentkarton 0 0 

4806 20 00 00 - vetvrij papier ("greaseproof") 0 0 

4806 30 00 00 - calqueerpapier 0 0 

4806 40 - kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier:   

4806 40 10 00 -- kristalpapier 0 0 

4806 40 90 00 -- ander 0 0 

4807 00 Papier en karton, samengesteld uit opeengelĳmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet 

voorzien van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen: 

  

4807 00 30 00  - vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met papier bekleed 0 0 

4807 00 80 00 - ander 0 0 

4808 Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrêpt, 

geplisseerd, gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in 

bladen, ander dan papier van de soort beschreven in post 4803: 
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4808 10 00 00 - gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd 0 0 

4808 20 00 00 - kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, 

gegreineerd of geperforeerd 

0 0 

4808 30 00 00 - ander kraftpapier, gecrêpt of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd 0 0 

4808 90 00 00 - ander 0 0 

4809 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken 

(gestreken, van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder 

begrepen), ook indien bedrukt, op rollen of in bladen: 

  

4809 20 - zelfkopiërend papier:   

4809 20 10 00 -- op rollen  0 0 

4809 20 90 00 -- in bladen 0 0 

4809 90  - ander:   

4809 90 10 00 -- carbonpapier en dergelĳk papier 0 0 

4809 90 90 00 -- ander 0 0 

4810 Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, 

ook indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het 

oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, 

ongeacht het formaat: 

  

  - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 

doeleinden, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-

mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa): 
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4810 13 -- op rollen:   

4810 13 20 00 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met 

een gewicht van niet meer dan 150 g/m2 

0 0 

4810 13 80 00 --- ander 0 0 

4810 14 -- in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte 

van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt: 

  

4810 14 20 00 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met 

een gewicht van niet meer dan 150 g/m2 

0 0 

4810 14 80 00 --- ander 0 0 

4810 19 -- ander:   

4810 19 10 00 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met 

een gewicht van niet meer dan 150 g/m2 

0 0 

4810 19 90 00 --- ander 0 0 

  - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische 

doeleinden, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of 

chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat: 

  

4810 22  -- licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier):   

4810 22 10 00  --- op rollen, met een breedte van meer dan 15 cm of in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte 

van één zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm bedraagt 

0 0 

4810 22 90 00 --- ander 0 0 

4810 29 -- ander:   
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4810 29 30 00 --- op rollen 0 0 

4810 29 80 00 --- ander 0 0 

  - kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of 

voor andere grafische doeleinden: 

  

4810 31 00 00 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale 

vezelmassa uit langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van niet meer dan 

150 g/m2 

0 0 

4810 32 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale 

vezelmassa uit langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van meer dan 150 g/m2: 

  

4810 32 10 00 --- gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien 0 0 

4810 32 90 00 --- ander 0 0 

4810 39 00 00 -- ander 0 0 

  - ander papier en karton:   

4810 92 -- multiplexpapier en -karton:   

4810 92 10 00 --- waarvan alle lagen zijn gebleekt 0 0 

4810 92 30 00 --- waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt 0 0 

4810 92 90 00 --- ander 0 0 

4810 99 -- ander:   

4810 99 10 00 --- gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien 0 0 
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4810 99 30 00 --- bedekt met micapoeder 0 0 

4810 99 90 00 --- ander 0 0 

4811 Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, 

geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in 

vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten omschreven in 

post 4803, 4809 of 4810: 

  

4811 10 00 00 - papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd 0 0 

  - papier en karton, voorzien van een kleefmiddel:   

4811 41  -- zelfklevend:   

4811 41 20 00 --- met een breedte van niet meer dan 10 cm, waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde 

natuurlijke of synthetische rubber 

0 0 

4811 41 90 00  --- ander 0 0 

4811 49 00 00 -- ander 0 0 

  - papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof 

(andere dan kleefmiddelen): 

  

4811 51 00 00  -- gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m2 0 0 

4811 59 00 00 -- ander 0 0 

4811 60 00 00 - papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, 

paraffine, stearine, olie of glycerol 

0 0 

4811 90 00 00 - ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels 0 0 

4812 00 00 00 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden 0 0 

4813 Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen:   
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4813 10 00 00 - in boekjes of in hulzen 0 0 

4813 20 00 00 - op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm 0 0 

4813 90  - ander:   

4813 90 10 00 -- op rollen met een breedte van meer dan 5 cm doch niet meer dan 15 cm 0 0 

4813 90 90 00 -- ander 0 0 

4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies:   

4814 10 00 00 - zogenaamd ingrain-papier 0 0 

4814 20 00 00 - behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit papier aan de voorzijde voorzien van een 

deklaag van of bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt 

of op andere wijze versierd 

0 0 

4814 90 - andere:   

4814 90 10 00 -- behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit gegreineerd, gegaufreerd, aan het 

oppervlak gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd papier, 

voorzien van een deklaag van of bekleed met een doorzichtige beschermende kunststof 

0 0 

4814 90 80 00 -- andere 0 0 

[4815]      

4816 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken 

(ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in 

dozen: 

  

4816 20 00 00 - zelfkopiërend papier 0 0 

4816 90 00 00 - ander 0 0 
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4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van 

papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in 

dergelijke verpakkingen, van papier of van karton: 

  

4817 10 00 00 - enveloppen 0 0 

4817 20 00 00 - postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten 0 0 

4817 30 00 00 - assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke 

verpakkingen, van papier of van karton 

0 0 

4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van 

cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een 

breedte van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, 

tafellakens, servetten, luiers, maandverbanden en tampons, beddenlakens en dergelijke artikelen voor 

toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van 

papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels: 

  

4818 10 - closetpapier:   

4818 10 10 00 -- met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m2 0 0 

4818 10 90 00 -- met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m2 0 0 

4818 20 - zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken:   

4818 20 10 00 -- zakdoeken en toiletdoekjes 0 0 

  -- handdoeken:   

4818 20 91 00 --- op rollen 0 0 

4818 20 99 00 --- andere 0 0 

4818 30 00 00 - tafellakens en servetten 0 0 
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4818 40 - maandverbanden en tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik:   

  -- maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen:   

4818 40 11 00 --- maandverbanden 0 0 

4818 40 13 00 --- tampons 0 0 

4818 40 19 00 --- andere 0 0 

4818 40 90 00 -- luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik 0 0 

4818 50 00 00 - kleding en kledingtoebehoren 0 0 

4818 90 - andere:   

4818 90 10 00 -- artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, niet opgemaakt voor de verkoop in het 

klein 

0 0 

4818 90 90 00 -- andere 0 0 

4819 Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of 

van vliezen van cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor 

dergelijk gebruik: 

  

4819 10 00 00 - dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton 0 0 

4819 20 00 00 - vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton 0 0 

4819 30 00 00 - zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer 0 0 
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4819 40 00 00 - andere zakken, puntzakken daaronder begrepen 0 0 

4819 50 00 00 - andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonplaten daaronder begrepen 0 0 

4819 60 00 00 - kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik 0 0 

4820 Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en 

dergelijke artikelen, schriften, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden (met losse bladen of 

andere), omslagen voor dossiers en andere schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen 

(sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier, daaronder 

begrepen), van papier of van karton; albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, alsmede 

boekomslagen, van papier of van karton: 

  

4820 10 - registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en 

dergelijke artikelen: 

  

4820 10 10 00 -- registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantieboekjes 0 0 

4820 10 30 00 -- zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs 0 0 

4820 10 50 00 -- agenda's 0 0 

4820 10 90 00 -- andere 0 0 

4820 20 00 00 - schriften 0 0 

4820 30 00 00 - opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomslagen), alsmede omslagen voor dossiers 0 0 

4820 40 - sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier:   

4820 40 10 00 -- kettingformulieren 0 0 

4820 40 90 00 -- andere 0 0 

4820 50 00 00 - albums voor monstercollecties of voor verzamelingen 0 0 

4820 90 00 00 - andere 0 0 
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4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt:   

4821 10 -- bedrukt:   

4821 10 10 00 -- zelfklevend 0 0 

4821 10 90 00 -- andere 0 0 

4821 90 - andere:   

4821 90 10 00 -- zelfklevend 0 0 

4821 90 90 00 -- andere 0 0 

4822 Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van 

karton, ook indien geperforeerd of gehard: 

  

4822 10 00 00 - van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens 0 0 

4822 90 00 00 - andere 0 0 

4823 Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat 

gesneden; andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van 

cellulosevezels: 

  

4823 20 00 00 - filtreerpapier en -karton 0 0 

4823 40 00 00 - diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen of in schijven 0 0 

  - presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of van karton:   

4823 61 00 00 -- van bamboe 0 0 

4823 69 -- andere:   

4823 69 10 00 --- presenteerbladen, schalen en borden 0 0 

4823 69 90 00 --- andere 0 0 
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4823 70 - werken van papierstof, gevormd of geperst:   

4823 70 10 00 -- gevormde platen en gevormde dozen, voor het verpakken van eieren 0 0 

4823 70 90 00 -- andere 0 0 

4823 90 - andere:   

4823 90 40 00 -- papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 

doeleinden 

0 0 

4823 90 85 00 -- andere 0 0 
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49 HOOFDSTUK 49 - ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE 

GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN 

  

4901 Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen:   

4901 10 00 00 - in losse vellen, ook indien gevouwen 0 0 

  - andere:   

4901 91 00 00 -- woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen 0 0 

4901 99 00 00 -- andere 0 0 

4902 Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend:   

4902 10 00 00 - vier keer of meer per week verschijnend 0 0 

4902 90 - andere:   

4902 90 10 00 -- eenmaal per week verschijnend 0 0 

4902 90 30 00 -- eenmaal per maand verschijnend 0 0 

4902 90 90 00 -- andere 0 0 

4903 00 00 00 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen 0 0 

4904 00 00 00 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid 0 0 

4905 Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes 

daaronder begrepen): 
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4905 10 00 00 - globes 0 0 

  - andere:   

4905 91 00 00 -- boeken en brochures 0 0 

4905 99 00 00 -- andere  0 0 

4906 00 00 00 Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, 

commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; 

handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de 

hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten 

0 0 

4907 00 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar 

ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; 

aandelen, obligaties en dergelijke effecten: 

  

4907 00 10 00 - postzegels, fiscale zegels en dergelijke 0 0 

4907 00 30 00 - bankbiljetten 0 0 

4907 00 90 00 - andere 0 0 

4908 Decalcomanieën van alle soorten:   

4908 10 00 00 - verglaasbare decalcomanieën 0 0 

4908 90 00 00 - andere 0 0 

4909 00 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of 

mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe: 

  

4909 00 10 00 - prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten 0 0 

4909 00 90 00 - andere 0 0 
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4910 00 00 00 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen   

4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen: 0 0 

4911 10 - reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke: 0 0 

4911 10 10 00 -- handelscatalogi   

4911 10 90 00 -- ander 0 0 

  - ander:   

4911 91 00 00 -- prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen 0 0 

4911 99 00 00 -- ander 0 0 

XI AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN   

50 HOOFDSTUK 50 - ZIJDE   

5001 00 00 00 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld 2 0 

5002 00 00 00 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd 2 0 

5003 00 00 00 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder 

begrepen) 

1 0 

5004 00 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het 

klein: 

  

5004 00 10 00 - ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2 0 

5004 00 90 00 - andere 1 0 

5005 00 Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

5005 00 10 00 - ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2 0 

5005 00 90 00 - andere 2 0 

5006 00 Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de Messine 

(crin de Florence): 
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5006 00 10 00 - garens van zijde 2 0 

5006 00 90 00 - garens van vlokzijde of van bourrette; poil de Messine (crin de Florence) 2 0 

5007 Weefsels van zijde of van afval van zijde:   

5007 10 00 00 - weefsels van bourrette 1 0 

5007 20 - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan 

bourrette: 

  

  -- crêpe:   

5007 20 11 00 --- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2 0 

5007 20 19 00 --- andere 2 0 

  -- pongée, habutai, honan, shantoeng, corah en dergelijke weefsels uit het Verre Oosten, van zuivere 

zijde (niet vermengd met vlokzijde, met bourrette of met andere textielstoffen): 

  

5007 20 21 00 --- met platbinding, ongebleekt of enkel ontgomd 2 0 

  --- andere:   

5007 20 31 00 ---- met platbinding 2 0 

5007 20 39 00 ---- andere 2 0 

  -- andere:   

5007 20 41 00 --- doorzichtige weefsels 2 0 

  --- andere:   

5007 20 51 00 ---- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 1 0 

5007 20 59 00 ---- geverfd 1 0 

  ---- van verschillend gekleurd garen:   
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5007 20 61 00 ----- met een breedte van meer dan 57 doch niet meer dan 75 cm 2 0 

5007 20 69 00 ----- andere 1 0 

5007 20 71 00 ---- bedrukt 2 0 

5007 90 - andere weefsels:   

5007 90 10 00 -- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2 0 

5007 90 30 00 -- geverfd 2 0 

5007 90 50 00 -- van verschillend gekleurd garen 2 0 

5007 90 90 00 -- bedrukt 1 0 

51 HOOFDSTUK 51 - WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN 

PAARDENHAAR (CRIN) 

  

5101 Wol, niet gekaard en niet gekamd:   

  - ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen:   

5101 11 00 00 -- scheerwol 0 0 

5101 19 00 00 -- andere 0 0 

  - ontvet, niet gecarboniseerd:   

5101 21 00 00 -- scheerwol 0 0 

5101 29 00 00 -- andere 0 0 

5101 30 00 00 - gecarboniseerd 0 0 

5102 Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd:   

  - fijn haar:   

5102 11 00 00 -- van kasjmiergeiten 0 0 
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5102 19 -- andere:   

5102 19 10 00 --- van angorakonijnen 0 0 

5102 19 30 00 --- van alpaca's, van lama's en van vicuna's (vigognes) 0 0 

5102 19 40 00 --- van kamelen en dromedarissen, van yakken, van angora- en tibetgeiten en van dergelijke geiten 0 0 

5102 19 90 00 --- van konijnen, andere dan angorakonijnen, van hazen, van bevers, van nutria's en van muskusratten 0 0 

5102 20 00 00 - grof haar 0 0 

5103 Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met 

uitzondering van rafelwol en van rafelingen van haar: 

  

5103 10 - kammeling van wol of van fijn haar:   

5103 10 10 00 -- niet gecarboniseerd 0 0 

5103 10 90 00 -- gecarboniseerd 0 0 

5103 20 - ander afval van wol of van fijn haar:   

5103 20 10 00 -- garenafval 0 0 

  -- ander:   

5103 20 91 00 --- niet gecarboniseerd 0 0 

5103 20 99 00 --- gecarboniseerd 0 0 

5103 30 00 00 - afval van grof haar 0 0 

5104 00 00 00 Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar 0 0 

5105 Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen):   
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5105 10 00 00 - gekaarde wol  0 0 

  - gekamde wol:   

5105 21 00 00 -- gekamd vlies 0 0 

5105 29 00 00 -- andere 0 0 

  - fijn haar, gekaard of gekamd:   

5105 31 00 00 -- van kasjmiergeiten 0 0 

5105 39 -- ander:   

5105 39 10 00 --- gekaard 0 0 

5105 39 90 00 --- gekamd 0 0 

5105 40 00 00 - grof haar, gekaard of gekamd 0 0 

5106 Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

5106 10 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol:   

5106 10 10 00 -- ongebleekt 0 0 

5106 10 90 00 -- ander 0 0 

5106 20 - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol:   

5106 20 10 00 -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar 0 0 

  -- ander:   

5106 20 91 00 --- ongebleekt 0 0 

5106 20 99 00 --- ander 0 0 

5107 Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   
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5107 10 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol:   

5107 10 10 00 -- ongebleekt 0 0 

5107 10 90 00 -- ander 0 0 

5107 20 - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol:   

  -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar:   

5107 20 10 00 --- ongebleekt 0 0 

5107 20 30 00 --- ander 0 0 

  -- ander:   

  --- enkel of hoofdzakelijk gemengd met synthetische stapelvezels:   

5107 20 51 00 ---- ongebleekt  0 0 

5107 20 59 00 ---- ander 0 0 

  --- anders gemengd:   

5107 20 91 00 ---- ongebleekt  0 0 

5107 20 99 00 ---- ander 0 0 

5108 Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

5108 10 - gekaard:   

5108 10 10 00 -- ongebleekt 1 0 

5108 10 90 00 -- andere 1 0 

5108 20 - gekamd:   

5108 20 10 00 -- ongebleekt 1 0 
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5108 20 90 00 -- andere 1 0 

5109 Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

5109 10 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:   

5109 10 10 00 -- in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer dan 125 doch niet meer dan 500 g 1 0 

5109 10 90 00 -- andere 1 0 

5109 90 - andere:   

5109 90 10 00 -- in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer dan 125 doch niet meer dan 500 g 1 0 

5109 90 90 00 -- andere 1 0 

5110 00 00 00 Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld paardenhaar daaronder begrepen), ook indien 

opgemaakt voor de verkoop in het klein 

2 0 

5111  Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar:   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:   

5111 11 00 00 -- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2 0 0 

5111 19 -- andere:   

5111 19 10 00 --- met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 450 g/m2 0 0 

5111 19 90 00 --- met een gewicht van meer dan 450 g/m2 0 0 

5111 20 00 00 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd 0 0 

5111 30 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd:   

5111 30 10 00 -- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2 0 0 
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5111 30 30 00 -- met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 450 g/m2 0 0 

5111 30 90 00 -- met een gewicht van meer dan 450 g/m2 0 0 

5111 90 - andere:   

5111 90 10 00 -- bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstoffen van hoofdstuk 50 0 0 

  -- andere:   

5111 90 91 00 --- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2 0 0 

5111 90 93 00 --- met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 450 g/m2 0 0 

5111 90 99 00 --- met een gewicht van meer dan 450 g/m2 0 0 

5112 Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar:   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:   

5112 11 00 00 -- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2 0 0 

5112 19 -- andere:   

5112 19 10 00 --- met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 375 g/m2 0 0 

5112 19 90 00 --- met een gewicht van meer dan 375 g/m2 0 0 

5112 20 00 00 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd 0 0 

5112 30 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd:   

5112 30 10 00 -- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2 0 0 

5112 30 30 00 -- met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 375 g/m2 0 0 

5112 30 90 00 -- met een gewicht van meer dan 375 g/m2 0 0 

5112 90 - andere:   
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5112 90 10 00 -- bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstoffen van hoofdstuk 50 0 0 

  -- andere:   

5112 90 91 00 --- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2 0 0 

5112 90 93 00 --- met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 375 g/m2 0 0 

5112 90 99 00 --- met een gewicht van meer dan 375 g/m2 0 0 

5113 00 00 00 Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin) 5 0 

52 HOOFDSTUK 52 - KATOEN   

5201 00 Katoen, niet gekaard en niet gekamd:   

5201 00 10 00 - hydrofiel of gebleekt 0 0 

5201 00 90 00 - andere 0 0 

5202 Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):   

5202 10 00 00 - afval van garen 1 0 

  - ander:   

5202 91 00 00 -- rafelingen 0 0 

5202 99 00 00 -- ander 1 0 

5203 00 00 00 Katoen, gekaard of gekamd 5 0 

5204 Naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

  - niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

5204 11 00 00 -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 4 0 
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5204 19 00 00 -- andere 4 0 

5204 20 00 00 - opgemaakt voor de verkoop in het klein 1 0 

5205 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, niet 

opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

  - eendraadsgarens van niet-gekamde vezels:   

5205 11 00  -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm):   

5205 11 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 11 00 90 --- andere 1 0 

5205 12 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm): 

  

5205 12 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 12 00 90 --- andere 4 0 

5205 13 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm): 

  

5205 13 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 13 00 90 --- andere 4 0 

5205 14 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm):   

5205 14 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 14 00 90 --- andere 4 0 

5205 15 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm):   
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5205 15 10  --- van minder dan 125 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 120 Nm):   

5205 15 10 10 ---- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 15 10 90 ---- andere 1 0 

5205 15 90 --- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm):   

5205 15 90 10 ---- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 15 90 90 ---- andere 1 0 

  - eendraadsgarens van gekamde vezels:   

5205 21 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm):   

5205 21 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 21 00 90 --- andere 1 0 

5205 22 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm): 

  

5205 22 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 22 00 90 --- andere 4 0 

5205 23 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm): 

  

5205 23 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 23 00 90 --- andere 4 0 

5205 24 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm):   
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5205 24 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 24 00 90 --- andere 4 0 

5205 26 00 -- van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm):   

5205 26 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 26 00 90 --- andere 4 0 

5205 27 00 -- van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 94 doch niet meer dan 

120 Nm): 

  

5205 27 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 27 00 90 --- andere 4 0 

5205 28 00 -- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm):   

5205 28 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 28 00 90 --- andere 1 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels:   

5205 31 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad:   

5205 31 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 31 00 90 --- andere 4 0 

5205 32 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm) per enkelvoudige draad: 
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5205 32 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 32 00 90 --- andere 1 0 

5205 33 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm) per enkelvoudige draad: 

  

5205 33 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 33 00 90 --- andere 4 0 

5205 34 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

per enkelvoudige draad: 

  

5205 34 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 34 00 90 --- andere 4 0 

5205 35 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad   

5205 35 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

  --- andere:   

5205 35 00 91 ---- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5205 35 00 99 ---- andere 1 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels   

5205 41 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad:   
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5205 41 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 41 00 90 --- andere 4 0 

5205 42 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm) per enkelvoudige draad: 

  

5205 42 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 42 00 90 --- andere 1 0 

5205 43 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm) per enkelvoudige draad: 

  

5205 43 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 43 00 90 --- andere 4 0 

5205 44 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

per enkelvoudige draad: 

  

5205 44 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 44 00 90 --- andere 4 0 

5205 46 00 -- van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm) 

per enkelvoudige draad: 

  

5205 46 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 46 00 90  --- andere 1 0 

5205 47 00 -- van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 94 doch niet meer dan 

120 Nm) per enkelvoudige draad; 
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5205 47 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 47 00 90 --- andere 4 0 

5205 48 00 -- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) per enkelvoudige draad:   

5205 48 00 10 --- breigarens, getwist, met een twistcoëfficiënt van niet meer dan 38 0,1 0 

5205 48 00 90 --- andere 4 0 

5206 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, niet 

opgemaakt voor de verkoop in het klein: 

  

  - eendraadsgarens van niet-gekamde vezels:   

5206 11 00 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 0 0 

5206 12 00 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm) 

0 0 

5206 13 00 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm) 

0 0 

5206 14 00 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 0 0 

5206 15 00 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 0 0 

  - eendraadsgarens van gekamde vezels:   

5206 21 00 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 0 0 

5206 22 00 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm) 

0 0 
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5206 23 00 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm) 

0 0 

5206 24 00 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 0 0 

5206 25 00 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 0 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels:   

5206 31 00 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad 0 0 

5206 32 00 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm) per enkelvoudige draad 

0 0 

5206 33 00 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm) per enkelvoudige draad 

0 0 

5206 34 00 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

per enkelvoudige draad 

0 0 

5206 35 00 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 0 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels:   

5206 41 00 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad 0 0 

5206 42 00 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 

43 Nm) per enkelvoudige draad 

0 0 

5206 43 00 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 

52 Nm) per enkelvoudige draad 

0 0 

5206 44 00 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 

per enkelvoudige draad 

0 0 

5206 45 00 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 0 0 

5207 Garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein:   
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5207 10 00 00 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 0 0 

5207 90 00 00 - andere  0 0 

5208 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van niet meer 

dan 200 g/m2: 

  

  - ongebleekt:   

5208 11 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2:   

5208 11 10 00 --- verbandgaas 1 0 

5208 11 90 00 --- andere 5 0 

5208 12 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2:   

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m2 en met een 

breedte: 

  

5208 12 16  ---- van niet meer dan 165 cm:   

5208 12 16 10 ----- van niet meer dan 115 cm 2 0 

5208 12 16 20 ----- van meer dan 115 doch niet meer dan 145 cm 1 0 

5208 12 16 90 ----- van meer dan 145 doch niet meer dan 165 cm 5 0 

5208 12 19 00 ---- van meer dan 165 cm 5 0 

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m2 en met een 

breedte: 

  

5208 12 96 ---- van niet meer dan 165 cm:   

5208 12 96 10 ----- van meer dan 115 doch niet meer dan 145 cm 5 0 

5208 12 96 90 ----- andere 1 0 
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5208 12 99 00 ---- van meer dan 165 cm 1 0 

5208 13 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 1 0 

5208 19 00 00 -- andere weefsels 5 0 

  - gebleekt:   

5208 21 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2:   

5208 21 10 00 --- verbandgaas 1 0 

5208 21 90 00 --- andere 1 0 

5208 22 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2:   

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m2 en met een 

breedte: 

  

5208 22 16 ---- van niet meer dan 165 cm:   

5208 22 16 10 ----- van meer dan 115 doch niet meer dan 145 cm 5 0 

5208 22 16 90 ----- andere 2 0 

5208 22 19 00 ---- van meer dan 165 cm 5 0 

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m2 en met een breedte:   

5208 22 96 ---- van niet meer dan 165 cm:   

5208 22 96 10 ----- van niet meer dan 115 cm 1 0 

5208 22 96 90 ----- van meer dan 115 cm 2 0 

5208 22 99 00 ---- van meer dan 165 cm 1 0 

5208 23 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 
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5208 29 00 00 -- andere weefsels 5 0 

  - geverfd:   

5208 31 00 00 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2 2 0 

5208 32 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2:   

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m2 en met een 

breedte: 

  

5208 32 16 ---- van niet meer dan 165 cm:   

5208 32 16 10 ----- van niet meer dan 145 cm 5 0 

5208 32 16 90 ----- van meer dan 145 cm 0 0 

5208 32 19 00 ---- van meer dan 165 cm 0 0 

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m2 en met een breedte:   

5208 32 96  ---- van niet meer dan 165 cm:   

5208 32 96 10 ----- van niet meer dan 115 cm 1 0 

5208 32 96 90 ----- van meer dan 115 cm 0 0 

5208 32 99 00 ---- van meer dan 165 cm 0 0 

5208 33 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 

5208 39 00 00 -- andere weefsels 2 0 

  - van verschillend gekleurd garen:   

5208 41 00 00 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2 5 0 

5208 42 00 00 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2 0 0 

5208 43 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 0 0 
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5208 49 00 00 -- andere weefsels 5 0 

  - bedrukt:   

5208 51 00 00 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2 1 0 

5208 52 00  -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2:   

5208 52 00 10 --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m2 5 0 

5208 52 00 90 --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m2 1 0 

5208 59  -- andere weefsels   

5208 59 10 00 --- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 0 0 

5208 59 90 00 --- andere 2 0 

5209 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van niet meer 

dan 200 g/m2: 

  

  - ongebleekt:   

5209 11 00 00 -- met platbinding 5 0 

5209 12 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 

5209 19 00 00 -- andere weefsels 1 0 

  - gebleekt:   

5209 21 00 00 -- met platbinding 5 0 

5209 22 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 

5209 29 00 00 -- andere weefsels 2 0 

  - geverfd:   
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5209 31 00 00 -- met platbinding 8 0 

5209 32 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 

5209 39 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - van verschillend gekleurd garen:   

5209 41 00 00 -- met platbinding 0 0 

5209 42 00 00 -- denim 5 0 

5209 43 00 00 -- andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder 

begrepen 

5 0 

5209 49 00  -- andere weefsels:   

5209 49 00 10 --- jacquardweefsels met een breedte van meer dan 115 doch minder dan 140 cm 0 0 

5209 49 00 90 --- andere 5 0 

  - bedrukt:   

5209 51 00 00 -- met platbinding 1 0 

5209 52 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 2 0 

5209 59 00 00 -- andere weefsels 0 0 

5210  Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met 

synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2: 

  

  - ongebleekt:   

5210 11 00 00 -- met platbinding 0 0 

5210 19 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - gebleekt:   
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5210 21 00 00  -- met platbinding 0 0 

5210 29 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - geverfd:   

5210 31 00 00 -- met platbinding 0 0 

5210 32 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 0 0 

5210 39 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - van verschillend gekleurd garen:   

5210 41 00 00 -- met platbinding 0 0 

5210 49 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - bedrukt:   

5210 51 00 00 -- met platbinding 0 0 

5210 59 00 00 -- andere weefsels 0 0 

5211 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met 

synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan 200 g/m2: 

  

  - ongebleekt:   

5211 11 00 00 -- met platbinding 1 0 

5211 12 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 

5211 19 00 00 -- andere weefsels 1 0 

5211 20 00 00 - gebleekt 5 0 

  - geverfd:   
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5211 31 00 00 -- met platbinding 5 0 

5211 32 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 5 0 

5211 39 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - van verschillend gekleurd garen:   

5211 41 00 00 -- met platbinding 5 0 

5211 42 00 00 -- denim 5 0 

5211 43 00 00 -- andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder 

begrepen 

1 0 

5211 49 -- andere weefsels:   

5211 49 10  --- jacquardweefsels:   

5211 49 10 10 ---- matrassentijk 5 0 

5211 49 10 90 ---- andere 0 0 

5211 49 90 00 --- andere 5 0 

  - bedrukt: 5 0 

5211 51 00 00 -- met platbinding   

5211 52 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 1 0 

5211 59 00 00 -- andere weefsels 5 0 

5212  Andere weefsels van katoen:   

  - met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2:   

5212 11 -- ongebleekt:   

5212 11 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 
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5212 11 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 12 -- gebleekt:   

5212 12 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 12 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 13 -- geverfd:   

5212 13 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 13 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 14 -- van verschillend gekleurd garen:   

5212 14 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 14 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 15 -- bedrukt:   

5212 15 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 15 90 00 --- anders gemengd 0 0 

  - met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2:   

5212 21 -- ongebleekt:   

5212 21 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 21 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 22 -- gebleekt:   

5212 22 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 22 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 23 -- geverfd:   

5212 23 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 23 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 24 -- van verschillend gekleurd garen:   
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5212 24 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 24 90 00 --- anders gemengd 0 0 

5212 25 -- bedrukt:   

5212 25 10 00 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 0 0 

5212 25 90 00 --- anders gemengd 0 0 

53 HOOFDSTUK 53 - ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN 

WEEFSELS DAARVAN 

  

5301 Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder 

begrepen), van vlas: 

  

5301 10 00 00 - vlas, ruw of geroot 0 0 

  - vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen:   

5301 21 00 00 -- gebroken of gezwingeld 1 0 

5301 29 00 00 -- ander 1 0 

5301 30 - werk en afval, van vlas:   

5301 30 10 00 -- werk en klodden 1 0 

5301 30 90 00 -- vlasafval 0 0 

5302 Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en 

rafelingen daaronder begrepen), van hennep: 

  

5302 10 00 00 - hennep, ruw of geroot 1 0 
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5302 90 00 00 - andere 2 0 

5303 Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; 

werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels 

  

5303 10 00 00 - jute en andere bastvezels, ruw of geroot 0 0 

5303 90 00 00 - andere 0 0 

[5304]      

5305 00 00 00 Kokosvezel, abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), ramee en andere plantaardige textielvezels, 

elders genoemd noch elders onder begrepen, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval 

van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels 

0 0 

5306  Garens van vlas:   

5306 10 - eendraadsgarens:   

  -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

5306 10 10 00 --- van 833,3 decitex of meer (niet meer dan 12 Nm) 1 0 

5306 10 30 00 --- van minder dan 833,3 doch niet minder dan 277,8 decitex (meer dan 12 doch niet meer dan 36 Nm) 2 0 

5306 10 50 00 --- van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm) 2 0 

5306 10 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 1 0 

5306 20 - getwijnde of gekabelde garens:   

5606 20 10 00 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 1 0 

5306 20 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 2 0 

5307 Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303:   
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5307 10 - eendraadsgarens:   

5307 10 10 -- van niet meer dan 1 000 decitex (10 Nm of meer):   

5307 10 10 10 --- van jutevezels 0 0 

5307 10 10 90 --- van andere bastvezels 0 0 

5307 10 90 00 -- van meer dan 1 000 decitex (minder dan 10 Nm) 0 0 

5307 20 00 00 - getwijnde of gekabelde garens 0 0 

5308  Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens:   

5308 10 00 00 - kokosgarens 0 0 

5308 20 - garens van hennep (Cannabis sativa L.):   

5308 20 10 00 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 2 0 

5308 20 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 2 0 

5308 90 - andere:   

  -- garens van ramee:   

5308 90 12 00 --- van 277,8 decitex of meer (niet meer dan 36 Nm) 2 0 

5308 90 19 00 --- van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm) 2 0 

5308 90 50 00 -- papiergarens 2 0 

5308 90 90 00 -- andere 2 0 

5309  Weefsels van vlas:   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten vlas:   

5309 11 -- ongebleekt of gebleekt:   
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5309 11 10 00 --- ongebleekt 5 0 

5309 11 90 00 --- gebleekt 5 0 

5309 19 00 00 -- andere 5 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten vlas:   

5309 21 -- ongebleekt of gebleekt:   

5309 21 10 00 --- ongebleekt 1 0 

5309 21 90 00 --- gebleekt 5 0 

5309 29 00 00 -- andere 5 0 

5310  Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303:   

5310 10 - ongebleekt:   

5310 10 10 00 -- met een breedte van niet meer dan 150 cm 4 0 

5310 10 90 00 -- met een breedte van meer dan 150 cm 4 0 

5310 90 00 00 - andere 4 0 

5311 00  Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens:   

5311 00 10 00 - van ramee 5 0 

5311 00 90 00 - andere 5 0 

54 HOOFDSTUK 54 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN 

ARTIKELEN VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE 

TEXTIELSTOFFEN 

  

5401 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in 

het klein: 

  

5401 10 - van synthetische filamenten:   

  -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:   

  --- kerngesponnen garen (zogenaamde "core yarn"):   
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5401 10 12 00 ---- polyesterfilament omsponnen met katoenvezels 0 0 

5401 10 14 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

5401 10 16 00 ---- getextureerde garens 0 0 

5401 10 18 00 ---- andere 0 0 

5401 10 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

5401 20 - van kunstmatige filamenten:   

5401 20 10 00 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

5401 20 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

5402 Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, 

synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen: 

  

  - garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden:   

5402 11 00 00 -- van aramiden 0 0 

5402 19 00 00 -- andere 0 0 

5402 20 00 00 - garens met een hoge sterktegraad, van polyesters 0 0 

  - getextureerde garens:   

5402 31 00 00 -- van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 tex per enkelvoudige draad 0 0 

5402 32 00 00 -- van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex per enkelvoudige draad 0 0 

5402 33 00 00 -- van polyesters 0 0 

5402 34 00 00 -- van polypropyleen 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 486 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

5402 39 00 00 -- andere 0 0 

  - andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50 toeren per meter:   

5402 44 00 00 -- elastomeergarens 0 0 

5402 45 00 00 -- andere, van nylon of van andere polyamiden 0 0 

5402 46 00 00  -- andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt  0 0 

5402 47 00 00 -- andere, van polyesters 0 0 

5402 48 00 00 -- andere, van polypropyleen 0 0 

5402 49 00 00 -- andere 0 0 

  - andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 toeren per meter:   

5402 51 00 00 -- van nylon of van andere polyamiden 0 0 

5402 52 00 00 -- van polyesters 0 0 

5402 59 -- andere:   

5402 59 10 00 --- van polypropyleen 0 0 

5402 59 90 00 --- andere 0 0 

  - andere garens, getwijnd of gekabeld:   

5402 61 00 00 -- van nylon of van andere polyamiden 0 0 

5402 62 00 00 -- van polyesters 0 0 

5402 69 -- andere:   

5402 69 10 00 --- van polypropyleen 0 0 

5402 69 90 00 --- andere 0 0 
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5403 Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, 

kunstmatige monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen: 

  

5403 10 00 00 - garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon 0 0 

  - andere garens, eendraads:   

5403 31 00 00 -- van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120 toeren per meter 0 0 

5403 32 00 00 -- van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren per meter 0 0 

5403 33 00 00 -- van celluloseacetaat 0 0 

5403 39 00 00 -- andere 0 0 

  - andere garens, getwijnd of gekabeld:   

5403 41 00 00 -- van viscoserayon 0 0 

5403 42 00 00 -- van celluloseacetaat 0 0 

5403 49 00 00 -- andere 0 0 

5404 Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de 

dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld 

kunststro), van synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm: 

  

  - monofilamenten:   

5404 11 00 00 -- elastomeermonofilamenten 0 0 

5404 12 00 00 -- andere, van polypropyleen 0 0 

5404 19 00 00 -- andere 0 0 

5404 90 - andere:   

  -- van polypropyleen:   
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5404 90 11 00 --- sierstrippen van de soort gebruikt voor verpakkingsdoeleinden 0 0 

5404 90 19 00 --- andere 0 0 

5404 90 90 00 -- andere 0 0 

5405 00 00 00  Kunstmatige monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwars-

doorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld 

kunststro), van kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm 

0 0 

5406 00 00 00  Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het 

klein 

0 0 

5407 Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5404 

daaronder begrepen: 

  

5407 10 00 00 - weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van 

polyesters 

5 0 

5407 20 - weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm:   

  -- van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte:   

5407 20 11 00 --- van minder dan 3 m 5 0 

5407 20 19 00 --- van 3 m of meer 1 0 

5407 20 90 00 -- andere 5 0 

5407 30 00 00 - weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI  5 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere 

polyamiden: 

  

5407 41 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 5 0 

5407 42 00 00 -- geverfd 5 0 

5407 43 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 5 0 
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5407 44 00 00 -- bedrukt 5 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters:   

5407 51 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 5 0 

5407 52 00 00 -- geverfd 5 0 

5407 53 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 5 0 

5407 54 00 00 -- bedrukt 5 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters:   

5407 61 -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van polyesters:   

5407 61 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 5 0 

5407 61 30 00 --- geverfd 5 0 

5407 61 50 00 --- van verschillend gekleurd garen 5 0 

5407 61 90 00 --- bedrukt 5 0 

5407 69 -- andere:   

5407 69 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 5 0 

5407 69 90 00 --- andere 5 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten:   

5407 71 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 1 0 

5407 72 00 00 -- geverfd 5 0 
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5407 73 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 5 0 

5407 74 00 00 -- bedrukt 5 0 

  - andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of 

hoofdzakelijk met katoen gemengd: 

  

5407 81 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 5 0 

5407 82 00 00 -- geverfd 5 0 

5407 83 00  -- van verschillend gekleurd garen:   

5407 83 00 10 --- jacquardweefsels met een breedte van meer dan 115 doch minder dan 140 cm, met een gewicht van 

meer dan 250 g/m2 

1 0 

5407 83 00 90 --- andere 5 0 

5407 84 00 00 -- bedrukt 5 0 

  - andere weefsels:   

5407 91 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 2 0 

5407 92 00 00 -- geverfd 5 0 

5407 93 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 5 0 

5407 94 00 00 -- bedrukt 5 0 

5408 Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5405 

daaronder begrepen: 

  

5408 10 00 00 - weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon 0 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige filamenten, strippen of 

artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen: 
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5408 21 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5408 22 -- geverfd:   

5408 22 10 00 --- met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 155 cm, met plat-, keper- of satijnbinding 5 0 

5408 22 90 00 --- andere 5 0 

5408 23 -- van verschillend gekleurd garen:   

5408 23 10 00 --- jacquardweefsels met een breedte van meer dan 115 doch minder dan 140 cm, met een gewicht van 

meer dan 250 g/m2 

5 0 

5408 23 90 00 --- andere 5 0 

5408 24 00 00 -- bedrukt 5 0 

  - andere weefsels:   

5408 31 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 2 0 

5408 32 00 00 -- geverfd 0 0 

5408 33 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 5 0 

5408 34 00 00 -- bedrukt 5 0 

55 HOOFDSTUK 55 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS   

5501 Kabel van synthetische filamenten:   

5501 10 00 00 - van nylon of van andere polyamiden 0 0 

5501 20 00 00 - van polyesters 0 0 

5501 30 00 00 - acryl- of modacrylkabel 0 0 

5501 40 00 00 - van polypropyleen 0 0 
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5501 90 00 00 - andere 0 0 

5502 00 Kabel van kunstmatige filamenten:   

5502 00 10 00 - van viscoserayon 0 0 

5502 00 40 00 - van acetaat 0 0 

5502 00 80 00 - andere 0 0 

5503 Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het 

spinnen: 

  

  - van nylon of van andere polyamiden:   

5503 11 00 00 -- van aramiden 0 0 

5503 19 00 00 -- andere 0 0 

5503 20 00 00 - van polyesters 0 0 

5503 30 00 00 - acryl- of modacrylvezels 0 0 

5503 40 00 00 - van polypropyleen 0 0 

5503 90 - andere:   

5503 90 10 00 -- chloridevezels  0 0 

5503 90 90 00 -- andere 0 0 

5504 Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het 

spinnen: 

  

5504 10 00 00 - van viscoserayon 0 0 

5504 90 00 00 - andere 0 0 

5505 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder 

begrepen): 

  

5505 10 - van synthetische vezels:   
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5505 10 10 00 -- van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5505 10 30 00 -- van polyesters 4 0 

5505 10 50 00 -- van acryl- of modacrylvezels 4 0 

5505 10 70 00 -- van polypropyleen 4 0 

5505 10 90 00 -- andere 4 0 

5505 20 00 00 - van kunstmatige vezels 4 0 

5506 Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen:   

5506 10 00 00 - van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5506 20 00 00 - van polyesters 4 0 

5506 30 00 00 - acryl- of modacrylvezels 4 0 

5506 90 - andere:   

5506 90 10 00 -- chloridevezels 4 0 

5506 90 90 -- andere:   

5506 90 90 10 --- van polypropyleen 0 0 

5506 90 90 90 --- andere 4 0 

5507 00 00 00 Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen 4 0 

5508 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop 

in het klein: 

  

5508 10 - van synthetische stapelvezels:   

5508 10 10 00 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein: 0 0 

5508 10 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 
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5508 20 - van kunstmatige stapelvezels:   

5508 20 10 00 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

5508 20 90 00 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 0 0 

5509 Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het 

klein: 

  

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van nylon of van andere polyamiden:   

5509 11 00 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 12 00 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters:   

5509 21 00 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 22 00 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels:   

5509 31 00 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 32 00  -- getwijnde of gekabelde garens:   

5509 32 00 10 --- ongebleekt of gebleekt 4 0 

5509 32 00 90 --- andere 0 0 

  - andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels:   

5509 41 00 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 42 00 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - andere garens, van stapelvezels van polyesters:   

5509 51 00 00 -- enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels gemengd 0 0 
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5509 52 00 00 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 53 00 00 -- enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 59 00 00 -- andere 4 0 

  - andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels:   

5509 61 00  -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd:   

5509 61 00 10 --- ongebleekt of gebleekt 4 0 

5509 61 00 90 --- andere 0 0 

5509 62 00 00 -- enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 69 00 00 -- andere 4 0 

  - andere garens:   

5509 91 00 00 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 92 00 00 -- enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 99 00 00 -- andere 4 0 

5510 Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het 

klein: 

  

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels:   

5510 11 00 00 -- eendraadsgarens 0 0 

5510 12 00 00 -- getwijnde of gekabelde garens 0 0 

5510 20 00 00 - andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 0 0 

5510 30 00 00 - andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 0 0 
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5510 90 00 00 - andere garens 0 0 

5511 Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor 

de verkoop in het klein: 

  

5511 10 00 00 - van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten van deze vezels 0 0 

5511 20 00 00 - van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels 0 0 

5511 30 00 00 - van kunstmatige stapelvezels 0 0 

5512 Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels:   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters:   

5512 11 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5512 19 -- andere:   

5512 19 10 00 --- bedrukt 0 0 

5512 19 90 00 --- andere 0 0 

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels:   

5512 21 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5512 29 -- andere:   

5512 29 10 00 --- bedrukt 0 0 

5512 29 90 00 --- andere 0 0 

  - andere:   

5512 91 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 
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5512 99 -- andere:   

5512 99 10 00 --- bedrukt 0 0 

5512 99 90 00 --- andere 0 0 

5513 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, 

enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 g/m2: 

  

  - ongebleekt of gebleekt:   

5513 11 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters:   

5513 11 20 00 --- met een breedte van niet meer dan 165 cm 0 0 

5513 11 90 00 --- met een breedte van meer dan 165 cm 0 0 

5513 12 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van 

stapelvezels van polyesters 

0 0 

5513 13 00 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 0 0 

5513 19 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - geverfd:   

5513 21 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters:   

5513 21 10 00 --- met een breedte van niet meer dan 135 cm 0 0 

5513 21 30 00 --- met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 165 cm 0 0 

5513 21 90 00 --- met een breedte van meer dan 165 cm 0 0 

5513 23  -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters:   

5513 23 10 00 --- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 0 0 

5513 23 90 00 --- andere 0 0 
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5513 29 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - van verschillend gekleurd garen:   

5513 31 00 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 0 0 

5513 39 00 00 -- andere weefsels 0 0 

  - bedrukt:   

5513 41 00 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 0 0 

5513 49 00 00 -- andere weefsels 0 0 

5514 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, 

enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 g/m2: 

  

  - ongebleekt of gebleekt:   

5514 11 00 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 12 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van 

stapelvezels van polyesters 

0 0 

5514 19  -- andere weefsels:   

5514 19 10 00 --- van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 19 90 00 --- andere 0 0 

  - geverfd:   

5514 21 00 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 22 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van 

stapelvezels van polyesters 

0 0 

5514 23 00 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 29 00 00 -- andere weefsels 0 0 
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5514 30  - van verschillend gekleurd garen:   

5514 30 10 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 30 30 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van 

stapelvezels van polyesters 

0 0 

5514 30 50 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 30 90 00 -- andere weefsels 0 0 

  - bedrukt:   

5514 41 00 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 42 00 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van 

stapelvezels van polyesters 

0 0 

5514 43 00 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 0 0 

5514 49 00 00 -- andere weefsels 0 0 

5515 Andere weefsels van synthetische stapelvezels:   

  - van stapelvezels van polyesters:   

5515 11 -- enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon gemengd:   

5515 11 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 11 30 00 --- bedrukt 0 0 

5515 11 90 00 --- andere 0 0 

5515 12 -- enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd:   

5515 12 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 12 30 00 --- bedrukt 0 0 

5515 12 90 00 --- andere 0 0 
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5515 13 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd:   

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd:   

5515 13 11 00 ---- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 13 19 00 ---- andere 0 0 

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd:   

5515 13 91 00 ---- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 13 99 00 ---- andere 0 0 

5515 19 -- andere:   

5515 19 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 19 30 00 --- bedrukt 0 0 

5515 19 90 00 --- andere 0 0 

  - van acryl- of modacrylstapelvezels:   

5515 21 -- enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd:   

5515 21 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 21 30 00 --- bedrukt 0 0 

5515 21 90 00 --- andere 0 0 

5515 22 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd:   

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd:   

5515 22 11 00 ---- ongebleekt of gebleekt 0 0 
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5515 22 19 00 ---- andere 0 0 

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd:   

5515 22 91 00 ---- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 22 99 00 ---- andere 0 0 

5515 29 00 00 -- andere 0 0 

  - andere weefsels:   

5515 91 -- enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd:   

5515 91 10 00 --- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 91 30 00 --- bedrukt 0 0 

5515 91 90 00 --- andere 0 0 

5515 99 -- andere   

5515 99 20 00 --- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5515 99 40 00 --- bedrukt 0 0 

5515 99 80 00 --- andere 0 0 

5516 Weefsels van kunstmatige stapelvezels:   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels:   

5516 11 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5516 12 00 00 -- geverfd  0 0 

5516 13 00 00 -- van verschillend gekleurd garen  0 0 
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5516 14 00 00 -- bedrukt  0 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met 

synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd: 

  

5516 21 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5516 22 00 00 -- geverfd 0 0 

5516 23 -- van verschillend gekleurd garen:   

5516 23 10 00 --- jacquardweefsels met een breedte van 140 cm of meer (matrastijk) 0 0 

5516 23 90 00 --- andere 0 0 

5516 24 00 00 -- bedrukt 0 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met 

wol of met fijn haar gemengd: 

  

5516 31 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5516 32 00 00 -- geverfd 0 0 

5516 33 00 00 -- van verschillend gekleurd garen  0 0 

5516 34 00 00 -- bedrukt  0 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met 

katoen gemengd: 

  

5516 41 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5516 42 00 00 -- geverfd  0 0 

5516 43 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 0 0 

5516 44 00 00 -- bedrukt 0 0 

  - andere:   
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5516 91 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 0 0 

5516 92 00 00 -- geverfd 0 0 

5516 93 00 00 -- van verschillend gekleurd garen  0 0 

5516 94 00 00 -- bedrukt  0 0 

56 HOOFDSTUK 56 - WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; 

BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN 

  

5601 Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met een lengte van niet meer dan 5 mm 

(scheerhaar), noppen van textielstof: 

  

5601 10 - maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers en dergelijke hygiënische artikelen, van watten:   

5601 10 10 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 5 0 

5601 10 90 00 -- van andere textielstoffen 3,8 0 

  - watten; andere artikelen van watten:   

5601 21 -- van katoen:   

5601 21 10 00 --- hydrofiel 3,8 0 

5601 21 90 00 --- andere 3,8 0 

5601 22 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

5601 22 10 00 --- rollen met een diameter van niet meer dan 8 mm 3,8 0 

  --- andere:   

5601 22 91 00 ---- van synthetische vezels 4 0 

5601 22 99 00 ---- van kunstmatige vezels 4 0 

5601 29 00 00 -- andere 2 0 
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5601 30 00 00 - scheerhaar en noppen van textielstof 3,2 0 

5602 Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:   

5602 10 - naaldgetouwvilt en producten doorstikt met een naai-breisteek ("stitch-bonding"):   

  -- niet geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:   

  --- naaldgetouwvilt:   

5602 10 11 00 ---- van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 5 0 

5602 10 19 00 ---- van andere textielstoffen 5 0 

  --- producten doorstikt met een naai-breisteek ("stitch-bonding"):   

5602 10 31 00 ---- van wol of van fijn haar 5 0 

5602 10 35 00 ---- van grof haar 5 0 

5602 10 39 ---- van andere textielstoffen 5 0 

5602 10 90 00 -- geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 5 0 

  - ander vilt, niet geïmpregneerd, bekleed of bedekt, noch van inlagen voorzien:   

5602 21 00 00 -- van wol of van fijn haar 2 0 

5602 29 00  -- van andere textielstoffen:   

5602 29 00 10 --- van grof haar 1 0 

5602 29 00 90 --- van andere textielstoffen 5 0 

5602 90 00 - ander:   

5602 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

5602 90 00 90 -- ander 5 0 
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5603 Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:   

  - van synthetische of kunstmatige filamenten:   

5603 11 -- met een gewicht van niet meer dan 25 g/m2:   

5603 11 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 11 90 00 --- ander 4,3 0 

5603 12 -- met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m2:   

5603 12 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 12 90 00 --- ander 4,3 0 

5603 13 -- met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 150 g/m2:   

5603 13 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 13 90 00 --- ander 4,3 0 

5603 14 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m2:   

5603 14 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 14 90 00 --- ander 4,3 0 

  - ander:   

5603 91 -- met een gewicht van niet meer dan 25 g/m2:   

5603 91 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 91 90 00 --- ander 4,3 0 

5603 92 -- met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m2:   

5603 92 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 
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5603 92 90 00 --- ander 4,3 0 

5603 93 -- met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 150 g/m2:   

5603 93 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 93 90 00 --- ander 4,3 0 

5603 94 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m2:   

5603 94 10 00 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 94 90 00 --- ander 4,3 0 

5604 Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en 

artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of 

ommanteld met rubber of met kunststof: 

  

5604 10 00 00 - draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel 4 0 

5604 90 - andere:   

5604 90 10 00 -- garens met een hoge sterktegraad van polyesters, van nylon of van andere polyamiden of van 

viscoserayon, geïmpregneerd of bekleed 

1 0 

5604 90 90 00 -- andere 4 0 

5605 00 00 00 Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van 

dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan 

wel bedekt met metaal 

4 0 

5606 00 Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, 

omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); 

chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren): 
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5606 00 10 00 - kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)  5 0 

  - andere:   

5606 00 91 00 -- omwoeld garen  5 0 

5606 00 99 00 -- andere 5 0 

5607 Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of 

ommanteld met rubber of met kunststof: 

  

  - van sisal of van andere textielvezels van agaven:   

5607 21 00 00 -- bindtouw  5 0 

5607 29 -- andere:   

5607 29 10 00 --- van meer dan 100 000 decitex (10 g/m)  1 0 

5607 29 90 00 --- van niet meer dan 100 000 decitex (10 g/m) 5 0 

  - van polyethyleen of van polypropyleen:   

5607 41 00 00 -- bindtouw  5 0 

5607 49 -- andere:   

  --- van meer dan 50 000 decitex (5 g/m):   

5607 49 11 00 ---- gevlochten  5 0 

5607 49 19 00 ---- andere  2 0 

5607 49 90 00 --- van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m)  1 0 

5607 50 - van andere synthetische vezels:   

  -- van nylon of van andere polyamiden of van polyesters:   

  --- van meer dan 50 000 decitex (5 g/m):   
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5607 50 11 00 ---- gevlochten  2 0 

5607 50 19 00 ---- andere  1 0 

5607 50 30 00 --- van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m)  2 0 

5607 50 90 00 -- van andere synthetische vezels  5 0 

5607 90 - andere:   

5607 90 20  -- van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee) of van andere harde vezels (bladvezels); van jute of 

van andere bastvezels bedoeld bij post 5303: 

  

5607 90 20 10 --- van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 1 0 

5607 90 20 90 --- andere 5 0 

5607 90 90 00 -- andere  5 0 

5608 Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten en andere netten, 

van textielstof, geconfectioneerd: 

  

  - van synthetische of kunstmatige textielstoffen:   

5608 11 -- geconfectioneerde visnetten:   

  --- van nylon of van andere polyamiden:   

5608 11 11 00 ---- van bindgaren, touw of kabel 1 0 

5608 11 19 00 ---- van garen 1 0 

  --- andere:   

5608 11 91 00 ---- van bindgaren, touw of kabel 5 0 

5608 11 99 00 ---- van garen 5 0 
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5608 19 -- andere:   

  --- geconfectioneerde netten:   

  ---- van nylon of van andere polyamiden:   

5608 19 11 00 ----- van bindgaren, touw of kabel 1 0 

5608 19 19 00 ----- andere 1 0 

5608 19 30 00 ---- andere  5 0 

5608 19 90 00 --- andere  5 0 

5608 90 00 00 - andere 2 0 

5609 00 00 00 Artikelen van garen, van strippen of dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, van bindgaren, van 

touw of van kabel, elders genoemd noch elders onder begrepen 

5 0 

57 HOOFDSTUK 57 - TAPIJTEN   

5701 Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd:   

5701 10 - van wol of van fijn haar:   

5701 10 10 00 -- bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde of vlokzijde  8 0 

5701 10 90 00 -- andere 8 0 

5701 90 -- van andere textielstoffen:   

5701 90 10 00 -- van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens bedoeld bij post 5605 of van 

textielstoffen gecombineerd met metaaldraad 

5 0 

5701 90 90 00 -- van andere textielstoffen 3,5 0 

5702 Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, "Kelim", "Sumak", 

"Karamanie" en dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen: 
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5702 10 00 00 - "Kelim", "Sumak", "Karamanie" en dergelijke handgeweven tapijten  3 0 

5702 20 00 00 - tapijten van kokosvezel  4 0 

  - andere, met pool, niet geconfectioneerd:   

5702 31  -- van wol of van fijn haar:    

5702 31 10 00 --- Axminster-tapijten 8 0 

5702 31 80 00 --- andere 5 0 

5702 32  -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen:   

5702 32 10 00 --- Axminster-tapijten  8 0 

5702 32 90 00 --- andere 8 0 

5702 39 00 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

  - andere, met pool, geconfectioneerd:   

5702 41  -- van wol of van fijn haar:   

5702 41 10 00 --- Axminster-tapijten  8 0 

5702 41 90 00 --- andere 8 0 

5702 42  -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen:   

5702 42 10 00 --- Axminster-tapijten  8 0 

5702 42 90 00 --- andere 8 0 

5702 49 00  -- van andere textielstoffen:   

5702 49 00 10 --- van katoen 8 0 

5702 49 00 90 --- andere 5 0 
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5702 50 - andere, zonder pool, niet geconfectioneerd:   

5702 50 10 00 -- van wol of van fijn haar: 8 0 

  -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen:   

5702 50 31 00 --- van polypropyleen 8 0 

5702 50 39 00 --- andere 8 0 

5702 50 90 00 -- van andere textielstoffen  8 0 

  - andere, zonder pool, geconfectioneerd:   

5702 91 00 00 -- van wol of van fijn haar 8 0 

5702 92  -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen:   

5702 92 10 00 --- van polypropyleen 8 0 

5702 92 90 00 --- andere 8 0 

5702 99 00 00 -- van andere textielstoffen  8 0 

5703 Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd:   

5703 10 00 00 - van wol of van fijn haar  8 0 

5703 20 - van nylon of van andere polyamiden:   

  -- bedrukt:   

5703 20 11 00 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2 8 0 

5703 20 19 00 --- andere  8 0 

  -- andere   

5703 20 91 00 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2  8 0 
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5703 20 99 00 --- andere 8 0 

5703 30 - van andere synthetische of van kunstmatige textielstoffen   

  -- van polypropyleen:   

5703 30 11 00 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2  8 0 

5703 30 19 00 --- andere  8 0 

  -- andere:   

5703 30 81 00 ---- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2  8 0 

5703 30 89 00 ---- andere  8 0 

5703 90  - van andere textielstoffen   

5703 90 10 00 ---- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2 8 0 

5703 90 90 00 ---- andere  8 0 

5704 Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd:   

5704 10 00 00 - tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2 6,7 0 

5704 90 00 00 - andere 6,7 0 

5705 00 Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd:   

5705 00 10 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

5705 00 30 00 - van synthetische of kunstmatige textielstoffen 8 0 

5705 00 90 00 - van andere textielstoffen 8 0 

58 HOOFDSTUK 58 - SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; 

TAPISSERIEËN; PASSEMENTWERK; BORDUURWERK 
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5801 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten 5802 en 5806:   

5801 10 00 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

  - van katoen:   

5801 21 00 00 -- ongesneden inslagfluweel en -pluche  8 0 

5801 22 00 00 -- gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy)  8 0 

5801 23 00 00 -- ander inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 24 00 00 -- kettingfluweel en -pluche, épinglé 8 0 

5801 25 00 00 -- gesneden kettingfluweel en -pluche 8 0 

5801 26 00 00 -- chenilleweefsel 8 0 

  - van synthetische of kunstmatige vezels:   

5801 31 00 00 -- ongesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 32 00 00 -- gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 8 0 

5801 33 00 00 -- ander inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 34 00 00 -- kettingfluweel en -pluche, épinglé 8 0 

5801 35 00 00 -- gesneden kettingfluweel en -pluche 8 0 

5801 36 00 00 -- chenilleweefsel 8 0 

5801 90 - van andere textielstoffen:   

5801 90 10 00 -- van vlas 8 0 

5801 90 90 00 -- andere 8 0 
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5802 Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post 5806; getufte textielstoffen, andere dan 

die bedoeld bij post 5703 

  

  - lussenweefsel van katoen:   

5802 11 00 00 -- ongebleekt 8 0 

5802 19 00 00 -- ander 5 0 

5802 20 00 00 - lussenweefsel van andere textielstoffen 8 0 

5802 30 00 00 - getufte textielstoffen 2 0 

5803 00  Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 5806:   

5803 00 10 00 - van katoen 2 0 

5803 00 30 00 - van zijde of van afval van zijde 7,2 0 

5803 00 90  - ander:   

5803 00 90 10 -- van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

5803 00 90 90 -- ander 2 0 

5804 Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, andere dan 

de producten bedoeld bij de posten 6002 tot en meet 6006: 

  

5804 10 - tule, bobinettule en filetweefsel:   

  -- niet opgemaakt:   

5804 10 11 00 --- filetweefsel 6,5 0 

5804 10 19 00 --- andere  6,5 0 

5804 10 90 00 -- opgemaakt  8 0 

  - mechanisch vervaardigde kant:   
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5804 21 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

5804 21 10 00 --- mechanisch vervaardigde kloskant 8 0 

5804 21 90 00 --- andere 8 0 

5804 29 -- van andere textielstoffen:   

5804 29 10 00 --- mechanisch vervaardigde kloskant 8 0 

5804 29 90 00 --- andere  8 0 

5804 30 00 00 - met de hand vervaardigde kant 8 0 

5805 00 00 00 Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en 

dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien 

geconfectioneerd 

5,6 0 

5806 Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van 

aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels: 

  

5806 10 00 00 - lint van fluweel, van pluche, van chenilleweefsel of van lussenweefsel 6,3 0 

5806 20 00 00 - ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden 7,5 0 

  - ander lint:   

5806 31 00 -- van katoen:   

5806 31 00 10 --- met echte zelfkanten 5 0 

5806 31 00 90 --- ander 7,5 0 

5806 32 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   
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5806 32 10 00 --- met echte zelfkanten 7,5 0 

5806 32 90 00 --- ander  7,5 0 

5806 39 00 00 -- van andere textielstoffen 7,5 0 

5806 40 00 00 - bolduclint  6,2 0 

5807 Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, niet 

geborduurd: 

  

5807 10 - geweven:   

5807 10 10 00 -- met ingeweven opschriften en motieven  6,2 0 

5807 10 90 00 -- andere  6,2 0 

5807 90 - andere:   

5807 90 10 00 -- van vilt of van gebonden textielvlies; 6,3 0 

5807 90 90 00 -- andere 8 0 

5808 Vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versieringsartikelen aan het stuk, zonder 

borduurwerk, ander dan van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke artikelen: 

  

5808 10 00 00 - vlechten aan het stuk 5 0 

5808 90 00 00 - andere 5,3 0 

5809 00 00 00 Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens bedoeld bij post 5605, van de soort gebezigd 

voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen 

1 0 

5810 Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven:   

5810 10 - etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel:   
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5810 10 10 00 -- met een waarde van meer dan 35 EUR per kg nettogewicht  5,8 0 

5810 10 90 00 -- andere 8 0 

  - ander borduurwerk:   

5810 91 -- van katoen:   

5810 91 10 00 --- met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 91 90 00 --- ander  7,2 0 

5810 92 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

5810 92 10 00 --- met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 92 90 00 --- ander  7,2 0 

5810 99 -- van andere textielstoffen:   

5810 99 10 00 --- met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 99 90 00 --- ander 7,2 0 

5811 00 00 00 Gematelasseerde textielproducten aan het stuk, bestaande uit een of meer lagen textiel, die door stikken 

of op andere wijze zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, andere dan borduurwerk 

bedoeld bij post 5810 

8 0 

59 HOOFDSTUK 59 - WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; 

TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN 

  

5901 Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, 

voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; 

schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden: 
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5901 10 00 00 - weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, 

voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik 

0 0 

5901 90 00 00 - andere  0 0 

5902 Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad van nylon of van andere 

polyamiden, van polyesters of van viscoserayon: 

  

5902 10 - van nylon of van andere polyamiden:   

5902 10 10 00 -- geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 10 90 00 -- andere  8 0 

5902 20 - van polyesters   

5902 20 10 00 -- geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 20 90 00 -- andere   

5902 90  - andere: 8 0 

5902 90 10 00 -- geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 90 90 00 -- andere 2 0 

5903 Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die 

bedoeld bij post 5902: 

  

5903 10 - met poly(vinylchloride):   

5903 10 10 00 -- geïmpregneerd 8 0 

5903 10 90  -- bekleed, bedekt, dan wel met inlagen:   

5903 10 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

5903 10 90 90 --- andere 8 0 

5903 20 - met polyurethaan:   
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5903 20 10 00 -- geïmpregneerd 8 0 

5903 20 90  -- bekleed, bedekt, dan wel met inlagen:   

5903 20 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

5903 20 90 90 --- andere 8 0 

5903 90 - andere:   

5903 90 10 00 -- geïmpregneerd 8 0 

  -- bekleed, bedekt, dan wel met inlagen van   

5903 90 91 00 --- cellulosederivaten of andere kunststof, met een bovenzijde van textielstof 8 0 

5903 90 99 00 --- andere 8 0 

5904 Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een 

bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden: 

  

5904 10 00 00 - linoleum 5,3 0 

5904 90 00  - andere:   

5904 90 00 10 -- met een drager van naaldgetouwvilt 5,3 0 

5904 90 00 90 -- andere 5,3 0 

5905 00 Wandbekleding van textielstof:   

5905 00 10 00 - bestaande uit parallel gelegde draden aangebracht op een drager 5,8 0 

  - andere:   

5905 00 30 00 -- van vlas  8 0 

5905 00 50 00 -- van jute 4 0 
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5905 00 70 00 -- van synthetische of kunstmatige textielvezels 8 0 

5905 00 90 00 -- andere 6 0 

5906 Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902:   

5906 10 00 00 - plakband met een breedte van niet meer dan 20 cm 4,6 0 

  - andere:   

5906 91 00 00 -- van brei- of haakwerk 6,5 0 

5906 99 -- andere:   

5906 99 10 00 --- canvas bedoeld bij aantekening 4, onder c), op dit hoofdstuk 1 0 

5906 99 90 00 --- andere 5 0 

5907 00 Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor 

achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik: 

  

5907 00 10 00 - wasdoek en andere weefsels voorzien van een deklaag van olie of van oliehoudende preparaten 4,9 0 

5907 00 90 00 - andere 4,9 0 

5908 00 00 00 Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, 

geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van 

gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd 

5,6 0 

5909 00 Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend, met beslag of met 

toebehoren van andere stoffen: 

  

5909 00 10  - van synthetische vezels:   

5909 00 10 10 -- brandslangen 1 0 
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5909 00 10 90 -- andere 6,5 0 

5909 00 90 00 - van andere textielstoffen 1 0 

5910 00 00 00 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, ook indien geïmpregneerd, bekleed, 

bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, of versterkt met metaal of met andere stoffen 

5 0 

5911 Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik, bedoeld bij aantekening 7 op dit hoofdstuk:   

5911 10 00 00 - weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, 

leder of andere stoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede 

dergelijke producten voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber, voor 

het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen 

5,3 0 

5911 20 00  - builgaas, ook indien geconfectioneerd   

5911 20 00 10 -- van kapron 0,1 0 

5911 20 00 90 -- andere 2 0 

  - weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor 

papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld machines voor pulp of asbestcement) 

  

5911 31 -- met een gewicht van meer dan 650 g/m2:   

  --- van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels:   

5911 31 11 00 ---- al dan niet vervilte weefsels van synthetische vezels van de soort gebruikt voor papiermachines 5,8 0 

5911 31 19 00 ---- andere 5,8 0 

5911 31 90 00 --- van andere textielstoffen 1 0 
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5911 32 -- met een gewicht van 650 g/m2 of meer   

5911 32 10 00 --- van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels 5,8 0 

5911 32 90 00 --- van andere textielstoffen 4,4 0 

5911 40 00 00 - persdoeken en grove weefsels (die van mensenhaar daaronder begrepen), van de soort gebruikt in 

oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik  

2 0 

5911 90 - andere:   

5911 90 10 00 -- van vilt 5 0 

5911 90 90  -- andere:   

5911 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

5911 90 90 90 --- andere 5 0 

60 HOOFDSTUK 60 - BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK   

6001 Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk:   

6001 10 00 00 - hoogpolige stoffen 8 0 

  - lussenstof:   

6001 21 00 00 -- van katoen  8 0 

6001 22 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6001 29 00 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

  - ander:   

6001 91 00 00 -- van katoen 8 0 
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6001 92 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6001 99 00 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

6002 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30 cm, bevattende 5 of meer 

gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001: 

  

6002 40 00 00 - bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, geen rubberdraden bevattend 8 0 

6002 90 00 00 - ander  6,5 0 

6003 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30 cm, ander dan bedoeld bij de 

posten 6001 en 6002: 

  

6003 10 00 00 - van wol of van fijn haar  8 0 

6003 20 00 00 - van katoen  8 0 

6003 30 - van synthetische vezels:   

6003 30 10 00 -- raschelkant 8 0 

6003 30 90 00 -- ander  8 0 

6003 40 00 00 - van kunstmatige vezels 8 0 

6003 90 00 00 - ander 8 0 

6004 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van meer dan 30 cm, bevattende 5 of meer gewichts-

percenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001: 

  

6004 10 00 00 - bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, geen rubberdraden bevattend 8 0 

6004 90 00 00 - ander 6,5 0 
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6005 Kettingbreiwerk aan het stuk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), ander dan 

bedoeld bij de posten 6001 tot en met 6004: 

  

  - van katoen:   

6005 21 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6005 22 00 00 -- geverfd  8 0 

6005 23 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

6005 24 00 00 -- bedrukt  8 0 

  - van synthetische vezels:   

6005 31  -- ongebleekt of gebleekt:   

6005 31 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 31 50 00 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages  8 0 

6005 31 90 00 --- ander  8 0 

6005 32 -- geverfd:   

6005 32 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 32 50 00 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 32 90 00 --- ander  8 0 

6005 33 -- van verschillend gekleurd garen:   

6005 33 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 33 50 00 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 33 90 00 --- ander 8 0 

6005 34  -- bedrukt:   
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6005 34 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 34 50 00 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 34 90 00 --- ander 8 0 

  - van kunstmatige vezels:   

6005 41 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6005 42 00 00 -- geverfd 8 0 

6005 43 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

6005 44 00 00 -- bedrukt 8 0 

6005 90  - ander:    

6005 90 10 00 -- van wol of van fijn haar  8 0 

6005 90 90 00 -- ander 8 0 

6006 Ander brei- en haakwerk aan het stuk:   

6006 10 00 00 - van wol of van fijn haar  8 0 

  - van katoen:   

6006 21 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6006 22 00 00 -- geverfd  8 0 

6006 23 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

6006 24 00 00 -- bedrukt 8 0 

  - van synthetische vezels:   

6006 31  -- ongebleekt of gebleekt:   
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6006 31 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 31 90 --- ander:   

6006 31 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen   

6006 31 90 90 ---- ander 8 0 

6006 32 -- geverfd:   

6006 32 10 00 --- voor gordijnen en vitrages  8 0 

6006 32 90 --- ander:    

6006 32 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen   

6006 32 90 90 --- ander  8 0 

6006 33 -- van verschillend gekleurd garen:   

6006 33 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 33 90 00 --- ander  8 0 

6006 34  -- bedrukt:   

6006 34 10 00 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 34 90 00 --- ander  8 0 

  - van kunstmatige vezels:   

6006 41 00 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6006 42 00 00 -- geverfd  8 0 

6006 43 00 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 
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6006 44 00 00 -- bedrukt  8 0 

6006 90 00 00 - ander 8 0 

61 HOOFDSTUK 61 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK   

6101  Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren 

of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103: 

  

6101 20 - van katoen:   

6101 20 10 00 -- overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 20 90 00 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6101 30 - van synthetische of kunstmatige vezels:   

6101 30 10 00 -- overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 30 90 00 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6101 90 - van andere textielstoffen:   

6101 90 20 00 -- overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 90 80  -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen:   

6101 90 80 10 --- van wol of van fijn haar 12 0 

6101 90 80 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

6102 Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor 

meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6104: 

  

6102 10 - van wol of van fijn haar:   
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6102 10 10 00 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 10 90 00 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 20 - van katoen:   

6102 20 10 00 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 20 90 00 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 30 - van synthetische of kunstmatige vezels:   

6102 30 10 00 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 30 90 00 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 90 - van andere textielstoffen:   

6102 90 10 00 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 90 90 00 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6103 Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan 

zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor 

jongens: 

  

6103 10 00 00 - kostuums 12 0 

  - ensembles:   

6103 22 00 00 -- van katoen 12 0 

6103 23 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6103 29 00 00 -- van andere textielstoffen  12 0 

  - colbertjassen, blazers en dergelijke:   

6103 31 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6103 32 00 00 -- van katoen 12 0 
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6103 33 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6103 39 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6103 41 00  -- van wol of van fijn haar:   

6103 41 00 10 --- lange broeken 12 0 

6103 41 00 90 --- andere 12 0 

6103 42 00 00 -- van katoen 12 0 

6103 43 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6103 49 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6104 Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, 

lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of 

haakwerk, voor dames of voor meisjes: 

  

  - mantelpakken en broekpakken:   

6104 13 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 19 00  -- van andere textielstoffen:   

6104 19 00 10 --- van katoen 12 0 

6104 19 00 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - ensembles:   

6104 22 00 00 -- van katoen 12 0 

6104 23 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 29 00  -- van andere textielstoffen:   
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6104 29 00 10 --- van wol of van fijn haar 12 0 

6104 29 00 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - blazers en andere jasjes:   

6104 31 00 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 

6104 32 00 00 -- van katoen 12 0 

6104 33 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 39 00 00 -- van andere textielstoffen: 12 0 

  - japonnen:   

6104 41 00 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 

6104 42 00 00 -- van katoen 12 0 

6104 43 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 44 00 00 -- van kunstmatige vezels 12 0 

6104 49 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - rokken en broekrokken:   

6104 51 00 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 

6104 52 00 00 -- van katoen 12 0 

6104 53 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 59 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6104 61 00  -- van wol of van fijn haar:   
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6104 61 00 10 --- lange broeken 12 0 

6104 61 00 90 --- andere 12 0 

6104 62 00  -- van katoen:   

6104 62 00 10 --- lange broeken 12 0 

6104 62 00 90 --- andere 12 0 

6104 63 00  -- van synthetische vezels:   

6104 63 00 10 --- lange broeken 12 0 

6104 63 00 90 --- andere 12 0 

6104 69 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6105 Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens:   

6105 10 00 00 - van katoen 12 0 

6105 20 - van synthetische of kunstmatige vezels:   

6105 20 10 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6105 20 90 00 -- van kunstmatige vezels 12 0 

6105 90 - van andere textielstoffen:   

6105 90 10 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6105 90 90 00 -- andere  12 0 

6106 Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes:   

6106 10 00 00 - van katoen  12 0 

6106 20 00 00 - van synthetische of kunstmatige vezels  12 0 
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6106 90 - van andere textielstoffen:   

6106 90 10 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6106 90 30 00 -- van zijde of van afval van zijde 12 0 

6106 90 50 00 -- van vlas of van ramee 12 0 

6106 90 90 00 -- andere 12 0 

6107 Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- 

of haakwerk, voor heren of voor jongens: 

  

  - slips en onderbroeken:   

6107 11 00 00 -- van katoen 12 0 

6107 12 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6107 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's:   

6107 21 00 00 -- van katoen  12 0 

6107 22 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6107 29 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6107 91 00 00 -- van katoen 12 0 

6107 99 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6108 Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en 

dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes: 

  

  - onderjurken en onderrokken:   
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6108 11 00 00 -- van synthetische of kunstmatige textielvezels 12 0 

6108 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - slips en onderbroeken:   

6108 21 00 00 -- van katoen  12 0 

6108 22 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 29 00 00 -- van andere textielstoffen  12 0 

  - nachthemden en pyjama's:   

6108 31 00 00 -- van katoen 12 0 

6108 32 00  -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6108 32 00 10 --- van synthetische vezels 0 0 

6108 32 00 90 --- andere 12 0 

6108 39 00 00 -- van andere textielstoffen 0 0 

  - andere:   

6108 91 00 00 -- van katoen 12 0 

6108 92 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 99 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6109 T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk:   

6109 10 00 00 - van katoen 12 0 

6109 90 - van andere textielstoffen:   

6109 90 10 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 
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6109 90 30 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6109 90 90 00 -- andere  12 0 

6110 Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk:   

  - van wol of van fijn haar:   

6110 11 -- van wol:   

6110 11 10 00 --- truien, jumpers, pullovers en slip-overs, bevattende 50 of meer gewichtspercenten wol en wegende 

600 g of meer per stuk 

10,5 0 

  --- andere:   

6110 11 30 00 ---- voor heren of voor jongens 12 0 

6110 11 90 00 ---- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 12 -- van kasjmiergeiten:   

6110 12 10 00 --- voor heren of voor jongens  10,5 0 

6110 12 90 00 --- voor dames of voor meisjes 10,5 0 

6110 19  -- andere:   

6110 19 10 00 --- voor heren of voor jongens 10,5 0 

6110 19 90 00 --- voor dames of voor meisjes  10,5 0 

6110 20 - van katoen:   

6110 20 10 00 -- hemdtruien (sous-pulls) 12 0 

  -- andere:   

6110 20 91 00 --- voor heren of voor jongens 12 0 
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6110 20 99 00 --- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 30 - van synthetische of kunstmatige vezels:   

6110 30 10 00 -- hemdtruien (sous-pulls) 12 0 

  -- andere:   

6110 30 91 00 --- voor heren of voor jongens  12 0 

6110 30 99 00 --- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 90 - van andere textielstoffen:   

6110 90 10 00 -- van vlas of van ramee 12 0 

6110 90 90 00 -- andere  12 0 

6111 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk:   

6111 20 - van katoen:   

6111 20 10 00 -- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 20 90 00 -- andere  12 0 

6111 30 - van synthetische vezels:   

6111 30 10 00 -- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten  8,9 0 

6111 30 90 00 -- andere 12 0 

6111 90  - van andere textielstoffen:   

  -- van wol of van fijn haar:   

6111 90 11 00 --- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 90 19 00 --- andere 12 0 
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6111 90 90 00 -- andere 12 0 

6112 Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk:   

  - trainingspakken:   

6112 11 00 00 -- van katoen 0 0 

6112 12 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6112 19 00 00 -- van andere textielstoffen  12 0 

6112 20 00 00 - skipakken 12 0 

  - badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens:   

6112 31 -- van synthetische vezels:   

6112 31 10 00 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 31 90 00 --- andere 12 0 

6112 39 -- van andere textielstoffen:   

6112 39 10 00 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 39 90 00 --- andere  12 0 

  - badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes:   

6112 41 -- van synthetische vezels:   

6112 41 10 00 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden  8 0 

6112 41 90 00 --- andere 12 0 

6112 49 -- van andere textielstoffen:   

6112 49 10 00 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden  8 0 
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6112 49 90 00 --- andere 12 0 

6113 00 Kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5903, 5906 of 5907:   

6113 00 10 00 - vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5906 8 0 

6113 00 90 00 - andere  12 0 

6114 Andere kleding van brei- of haakwerk:   

6114 20 00 00 - van katoen 12 0 

6114 30 00 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6114 90 00 00 - van andere textielstoffen 12 0 

6115 Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, die met degressieve compressie 

(bijvoorbeeld aderspatkousen) daaronder begrepen, van brei- of haakwerk 

  

6115 10 - kousenbroeken, kousen, kniekousen met degressieve compressie (bijvoorbeeld aderspatkousen):   

6115 10 10 00 -- aderspatkousen van synthetische vezels 8 0 

6115 10 90 00 -- andere 12 0 

  - andere kousenbroeken:   

6115 21 00 00 -- van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex per enkelvoudige draad 12 0 

6115 22 00 00 -- van synthetische vezels, van 67 decitex of meer per enkelvoudige draad 12 0 

6115 29 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6115 30  - andere dameskousen en-kniekousen, van minder dan 67 decitex per enkelvoudige draad:   

  -- van synthetische vezels:   
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6115 30 11 00 --- kniekousen 12 0 

6115 30 19 00  --- andere  12 0 

6115 30 90 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6115 94 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6115 95 00 00 -- van katoen 12 0 

6115 96 -- van synthetische vezels:   

6115 96 10 00 --- kniekousen 12 0 

  --- andere:   

6115 96 91 00 ---- dameskousen 12 0 

6115 96 99 00 ---- andere 12 0 

6115 99 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6116 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk:   

6116 10 - geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rubber:   

6116 10 20 00 -- vingerhandschoenen, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met rubber 5 0 

6116 10 80 00 -- andere  8 0 

  - andere:   

6116 91 00 00 -- van wol of van fijn haar 8,9 0 

6116 92 00 00 -- van katoen  8,9 0 

6116 93 00 00 -- van synthetische vezels 8,9 0 

6116 99 00 00 -- van andere textielstoffen 8,9 0 

6117 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; delen van kleding of van 

kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk: 

  

6117 10 00 00 - sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen 12 0 

6117 80 - ander toebehoren:   

6117 80 10 00 -- van elastisch of gegummeerd brei- of haakwerk 8 0 

6117 80 80  -- ander 12 0 

6117 80 80 10 --- dassen, strikjes en sjaaldassen   

6117 80 80 90 --- andere 8 0 
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6117 90 00 00 - delen 12 0 

62 HOOFDSTUK 62 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF 

HAAKWERK  

  

6201 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere 

dan de artikelen bedoeld bij post 6203: 

  

  - overjassen, regenjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen:   

6201 11 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6201 12 -- van katoen:   

6201 12 10 00 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6201 12 90 00 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6201 13 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6201 13 10 00 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6201 13 90 00 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6201 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6201 91 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6201 92 00 00 -- van katoen  12 0 

6201 93 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6201 99 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6202 Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de 

artikelen bedoeld bij post 6204: 

  

  - mantels, regenjassen, capes en dergelijke artikelen:   

6202 11 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6202 12 -- van katoen:   

6202 12 10 00 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6202 12 90 00 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6202 13 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6202 13 10 00 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6202 13 90 00 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6202 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6202 91 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6202 92 00 00 -- van katoen 12 0 

6202 93 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6202 99 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6203 Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan 

zwembroeken) en zogeheten Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens: 

  

  - kostuums:   

6203 11 00 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 

6203 12 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6203 19 -- van andere textielstoffen:   

6203 19 10 00 --- van katoen 12 0 

6203 19 30 00 --- van kunstmatige vezels 12 0 

6203 19 90 00 --- andere 12 0 

  - ensembles:   

6203 22 -- van katoen:   

6203 22 10 00 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 22 80 00 --- andere 12 0 

6203 23 -- van synthetische vezels:   

6203 23 10 00 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 23 80 00 --- andere 12 0 

6203 29 -- van andere textielstoffen:   

  --- van kunstmatige vezels:   

6203 29 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 
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6203 29 18 00 ---- andere 12 0 

6203 29 30 00 --- van wol of van fijn haar 12 0 

6203 29 90 00 --- andere 12 0 

  - colbertjassen, blazers en dergelijke:   

6203 31 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6203 32 -- van katoen:   

6203 32 10 00 --- werk- en bedrijfskleding  12 0 

6203 32 90 00 --- andere 12 0 

6203 33 -- van synthetische vezels:   

6203 33 10 00 --- werk- en bedrijfskleding  12 0 

6203 33 90 00 --- andere 12 0 

6203 39 -- van andere textielstoffen:   

  --- van kunstmatige vezels:   

6203 39 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 39 19 00 ---- andere 12 0 

6203 39 90 00 --- andere 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6203 41 -- van wol of van fijn haar:   

6203 41 10 00 --- lange broeken 12 0 
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6203 41 30 00 --- zogenaamde Amerikaanse overalls 12 0 

6203 41 90 00 --- andere  12 0 

6203 42 -- van katoen:   

  --- lange broeken:   

6203 42 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  ---- andere:   

6203 42 31 00 ----- van denim 12 0 

6203 42 33 00 ----- van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 12 0 

6203 42 35 00 ----- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6203 42 51 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 42 59 00 ---- andere 12 0 

6203 42 90 00 --- andere 12 0 

6203 43 -- van synthetische vezels:   

  --- lange broeken:   

6203 43 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 43 19 00 ---- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6203 43 31 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 43 39 00 ---- andere 12 0 
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6203 43 90 00 --- andere 12 0 

6203 49 -- van andere textielstoffen:   

  --- van kunstmatige vezels:   

  ---- lange broeken:   

6203 49 11 00 ----- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 49 19 00 ----- andere 12 0 

  ---- zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6203 49 31 00 ----- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 49 39 00 ----- andere 12 0 

6203 49 50 00 ---- andere 12 0 

6203 49 90 00 --- andere 12 0 

6204 Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange 

en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor 

meisjes: 

  

  - mantelpakken en broekpakken:   

6204 11 00 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 

6204 12 00 00 -- van katoen 12 0 

6204 13 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6204 19 -- van andere textielstoffen:   

6204 19 10 00 --- van kunstmatige vezels  12 0 
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6204 19 90 00 --- andere 12 0 

  - ensembles:   

6204 21 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 22 -- van katoen:   

6204 22 10 00 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 22 80 00 --- andere 12 0 

6204 23 -- van synthetische vezels:   

6204 23 10 00 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 23 80 00 --- andere 12 0 

6204 29 -- van andere textielstoffen:   

  --- van kunstmatige vezels:   

6204 29 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 29 18 00 ---- andere 12 0 

6204 29 90 00 --- andere 12 0 

  - blazers en andere jasjes:   

6204 31 00 00 -- van wol of van fijn haar  12 0 

6204 32 -- van katoen:   

6204 32 10 00 --- werk- en bedrijfskleding  12 0 

6204 32 90 00 --- andere 12 0 
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6204 33 -- van synthetische vezels:   

6204 33 10 00 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 33 90 00 --- andere 12 0 

6204 39 -- van andere textielstoffen:   

  --- van kunstmatige vezels:   

6204 39 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding  12 0 

6204 39 19 00 ---- andere 12 0 

6204 39 90 00 --- andere 12 0 

  - japonnen:   

6204 41 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 42 00 00 -- van katoen  12 0 

6204 43 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6204 44 00 00 -- van kunstmatige vezels 12 0 

6204 49 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - rokken en broekrokken:   

6204 51 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 52 00 00 -- van katoen 12 0 

6204 53 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6204 59 -- van andere textielstoffen:   

6204 59 10 00 --- van kunstmatige vezels 12 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 548 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

6204 59 90 00 --- andere  12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6204 61 -- van wol of van fijn haar:   

6204 61 10 00 --- lange broeken 12 0 

6204 61 85 00 --- andere 12 0 

6204 62 -- van katoen:   

  --- lange broeken:   

6204 62 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  ---- andere:   

6204 62 31 00 ----- van denim 12 0 

6204 62 33 00 ----- van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 12 0 

6204 62 39 00 ----- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6204 62 51 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 62 59 00 ---- andere 12 0 

6204 62 90 00 --- andere 12 0 

6204 63 -- van synthetische vezels:   

  --- lange broeken:   

6204 63 11 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 
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6204 63 18 00 ---- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6204 63 31 00 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 63 39 00 ---- andere 12 0 

6204 63 90 00 --- andere 12 0 

6204 69 -- van andere textielstoffen:   

  --- van kunstmatige vezels:   

  ---- lange broeken:   

6204 69 11 00 ----- werk- en bedrijfskleding 10 0 

6204 69 18 00 ----- andere 12 0 

  ---- zogenaamde Amerikaanse overalls:   

6204 69 31 00 ----- werk- en bedrijfskleding  10 0 

6204 69 39 00 ----- andere 12 0 

6204 69 50 00 ---- andere  12 0 

6204 69 90 00 --- andere 12 0 

6205 Overhemden voor heren of voor jongens:   

6205 20 00 00 - van katoen 12 0 

6205 30 00 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6205 90 - van andere textielstoffen:   

6205 90 10 00 -- van vlas of van ramee 12 0 
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6205 90 80 00 -- andere 12 0 

6206 Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes:   

6206 10 00 00 - van zijde of van afval van zijde 12 0 

6206 20 00 00 - van wol of van fijn haar 12 0 

6206 30 00 00 - van katoen 12 0 

6206 40 00 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6206 90 - van andere textielstoffen:   

6206 90 10 00 -- van vlas of van ramee 12 0 

6206 90 90 00 -- andere 12 0 

6207 Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke 

artikelen, voor heren of voor jongens: 

  

  - slips en onderbroeken:   

6207 11 00 00 -- van katoen 12 0 

6207 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's:   

6207 21 00 00 -- van katoen 12 0 

6207 22 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels  12 0 

6207 29 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6207 91 00 00 -- van katoen: 12 0 
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6207 99  -- van andere textielstoffen:   

6207 99 10 00 --- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6207 99 90 00 --- andere 12 0 

6208 Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, 

kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes: 

  

  - onderjurken en onderrokken:   

6208 11 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's:   

6208 21 00 00 -- van katoen 12 0 

6208 22 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels  12 0 

6208 29 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6208 91 00 00 -- van katoen 12 0 

6208 92 00 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 99 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6209 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's:   

6209 20 00 00 - van katoen 10,5 0 

6209 30 00 00 - van synthetische vezels 10,5 0 
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6209 90 - van andere textielstoffen:   

6209 90 10 00 -- van wol of van fijn haar 10 0 

6209 90 90 00 -- andere 10,5 0 

6210 Kleding vervaardigd van de producten bedoeld bij post 5602, 5603, 5903, 5906 of 5907:   

6210 10 - van producten bedoeld bij post 5602 of 5603:   

6210 10 10 00 -- van producten bedoeld bij post 5602  10 0 

6210 10 90 00 -- van producten bedoeld bij post 5603 12 0 

6210 20 00 00 - andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6201 11 tot en met 6201 19 12 0 

6210 30 00 00 - andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6202 11 tot en met 6202 19 12 0 

6210 40 00 00 - andere kleding, voor heren of voor jongens 12 0 

6210 50 00 00 - andere kleding, voor dames of voor meisjes 12 0 

6211 Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; andere kleding:   

  - badpakken en zwembroeken:   

6211 11 00 00 -- voor heren of voor jongens 12 0 

6211 12 00 00 -- voor dames of voor meisjes 12 0 

6211 20 00 00 - skipakken 12 0 

  - andere kleding, voor heren of voor jongens:   

6211 32 -- van katoen:   

6211 32 10 00 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering:   

6211 32 31 00 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 
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  ---- andere:   

6211 32 41 00 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 32 42 00 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 32 90 00 --- andere 12 0 

6211 33 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6211 33 10 00 --- werk- en bedrijfskleding   

  --- trainingspakken met voering: 12 0 

6211 33 31 00 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere:   

6211 33 41 00 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 33 42 00 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 33 90 00 --- andere 12 0 

6211 39 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere kleding, voor dames of voor meisjes:   

6211 41 00 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 
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6211 42 -- van katoen:   

6211 42 10 00 --- schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering:   

6211 42 31 00 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere:   

6211 42 41 00 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 42 42 00 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 42 90 00 --- andere 12 0 

6211 43 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6211 43 10 00 --- schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering:   

6211 43 31 00 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere:   

6211 43 41 00 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 43 42 00 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 43 90 00 --- andere 12 0 

6211 49 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6212 Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, 

alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk: 

  

6212 10  - bustehouders:   

6212 10 10 00 -- in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een bustehouder en 

een slip 

6,5 0 

6212 10 90 00 -- andere 6,5 0 

6212 20 00 00 - gaines (step-ins) en gainebroeken (panty's) 6,5 0 

6212 30 00 00 - corseletten 6,5 0 

6212 90 00 00 - andere 6,5 0 

6213 Zakdoeken   

6213 20 00 00 - van katoen  10 0 

6213 90 00 00 - van andere textielstoffen 10 0 

6214 Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:   

6214 10 00 00 - van zijde of van afval van zijde 8 0 

6214 20 00 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

6214 30 00 00 - van synthetische vezels 8 0 

6214 40 00 00 - van kunstmatige vezels 8 0 

6214 90 00 00 - van andere textielstoffen 8 0 

6215 Dassen, strikjes en sjaaldassen:   

6215 10 00 00 - van zijde of van afval van zijde 6,3 0 

6215 20 00 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 6,3 0 
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6215 90 00 00 - van andere textielstoffen 6,3 0 

6216 00 00 00 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 7,6 0 

6217 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of 

van kledingtoebehoren: 

  

6217 10 00 00 - kledingtoebehoren 6,3 0 

6217 90 00 00 - delen 12 0 

63 HOOFDSTUK 63 - ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN 

OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN 

  

  I. ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL   

6301 Dekens:   

6301 10 00 00 - elektrisch verwarmde dekens 6,9 0 

6301 20 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of van fijn haar:   

6301 20 10 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 20 90 00 -- andere 12 0 

6301 30 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van katoen:   

6301 30 10 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 30 90 00 -- andere 7,5 0 

6301 40 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van synthetische vezels:   

6301 40 10 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 40 90 00 -- andere 12 0 
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6301 90 - andere dekens:   

6301 90 10 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 90 90 00 -- andere 12 0 

6302 Tafel-, bedden- en huishoudlinnen:   

6302 10 00 00 - beddenlinnen van brei- of haakwerk 12 0 

  - ander beddenlinnen, bedrukt:   

6302 21 00 00 -- van katoen 12 0 

6302 22 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6302 22 10 00 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 22 90 00 --- ander 12 0 

6302 29 -- van andere textielstoffen:   

6302 29 10 00 --- van vlas of van ramee 12 0 

6302 29 90 00 --- van andere textielstoffen 10 0 

  - ander beddenlinnen:   

6302 31 00 00 -- van katoen: 12 0 

6302 32 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6302 32 10 00 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 32 90 00 --- ander 10 0 

6302 39 -- van andere textielstoffen:   

6302 39 20  --- van vlas of van ramee   

6302 39 20 10 ---- van vlas 10 0 
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6302 39 20 90 ---- van ramee 12 0 

6302 39 90 00 --- van andere textielstoffen 12 0 

6302 40 00 00 - tafellinnen van brei- of haakwerk 12 0 

  - ander tafellinnen:   

6302 51 00 00 -- van katoen 12 0 

6302 53 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6302 53 10 00 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 53 90 00 --- ander 12 0 

6302 59  -- van andere textielstoffen:   

6302 59 10 00 --- van vlas 12 0 

6302 59 90 00 --- ander 12 0 

6302 60 00 00 - huishoudlinnen van lussenstof van katoen 12 0 

  - ander:   

6302 91 00 00 -- van katoen 12 0 

6302 93 -- van synthetische of kunstmatige vezels:   

6302 93 10 00 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 93 90 00 --- ander 12 0 

6302 99  -- van andere textielstoffen:   

6302 99 10 00 --- van vlas 12 0 

6302 99 90 00  --- ander 12 0 
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6303 Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen:   

  - van brei- of haakwerk:   

6303 12 00 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6303 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6303 91 00 00 -- van katoen 12 0 

6303 92 -- van synthetische vezels:   

6303 92 10 00 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 92 90 00 --- andere 12 0 

6303 99 -- van andere textielstoffen:   

6303 99 10 00 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 99 90 00 --- andere 12 0 

6304 Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 9404:   

  - bedspreien:   

6304 11 00 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6304 19 -- andere:   

6304 19 10 00 --- van katoen 12 0 

6304 19 30 00 --- van vlas of van ramee 12 0 

6304 19 90 00 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere:   

6304 91 00 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 
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6304 92 00 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van katoen 12 0 

6304 93 00 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels 12 0 

6304 99 00 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen 12 0 

6305 Zakken voor verpakkingsdoeleinden:   

6305 10 - van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303:   

6305 10 10 00 -- gebruikte 2 0 

6305 10 90 00 -- andere 4 0 

6305 20 00 00 - van katoen 5 0 

  - van synthetische of kunstmatige textielstoffen:   

6305 32 -- soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen:   

  --- van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen:   

6305 32 11 00 ---- van brei- of haakwerk 12 0 

  ---- andere:   

6305 32 81 00 ----- waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 32 89 00 ----- waarvan het weefsel meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 32 90 00 --- andere 7,2 0 

6305 33 -- andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen:   

6305 33 10 00 --- van brei- of haakwerk  4 0 

  --- andere:   

6305 33 91 00 ---- waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m2 weegt 4 0 

6305 33 99 00 ---- waarvan het weefsel meer dan 120 g/m2 weegt  4 0 
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6305 39 00 00 -- andere  7,2 0 

6305 90 00 00 - van andere textielstoffen 2 0 

6306 Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, 

zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen: 

  

  - dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke:   

6306 12 00 00 -- van synthetische vezels 5 0 

6306 19 00 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - tenten:   

6306 22 00 00 -- van synthetische vezels 10 0 

6306 29 00  -- van andere textielstoffen:   

6306 29 00 10 --- van katoen 12 0 

6306 29 00 90 --- van andere textielstoffen 5 0 

6306 30 00 00 - zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden 12 0 

6306 40 00 00 - luchtbedden 12 0 

  - andere:   

6306 91 00 00 -- van katoen 2 0 

6306 99 00 00 -- van andere textielstoffen 10 0 

6307 Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen:   

6307 10 - dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke:   

6307 10 10 00 -- van brei- of haakwerk  12 0 

6307 10 30 00 -- van gebonden textielvlies 6,9 0 
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6307 10 90 00 -- andere 7,7 0 

6307 20 00 00 - zwemgordels en zwemvesten 6,3 0 

6307 90 - andere:   

6307 90 10 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

  -- andere:   

6307 90 91 00 --- van vilt 6,3 0 

6307 90 99 00 --- andere 6,3 0 

  II. STELLEN OF ASSORTIMENTEN   

6308 00 00 00 Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de 

vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke 

artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

12 0 

  III. OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN   

6309 00 00 Oude kleren en dergelijke:   

6309 00 00 10 - schoeisel 5,3 5 

6309 00 00 20 - kleding, kledingtoebehoren en delen van kleding 5,3 5 

6309 00 00 90 - andere 5,3 5 

6310 Lompen en vodden, afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel:   

6310 10 - gesorteerd:   

6310 10 10 00 -- van wol of van fijn of van grof haar  0 0 

6310 10 30 00 -- van vlas of van katoen 0 0 

6310 10 90 00 -- van andere textielstoffen 0 0 

6310 90 00 00 - andere 0 0 
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XII AFDELING XII - SCHOEISEL; HOOFDDEKSELS; PARAPLU'S, PARASOLS, WANDEL-

STOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; 

GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN 

MENSENHAAR 

  

64 HOOFDSTUK 64 - SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN 

DAARVAN 

  

6401 Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel 

niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samen-

gevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd: 

  

6401 10 - schoeisel met beschermende metalen neus:   

6401 10 10 00 -- met bovendeel van rubber 10 0 

6401 10 90 00 -- met bovendeel van kunststof 10 0 

  - ander schoeisel:   

6401 92 -- de enkel bedekkend, doch niet de knie:   

6401 92 10 00 --- met bovendeel van rubber 10 0 

6401 92 90 00 --- met bovendeel van kunststof 10 0 

6401 99 00 00 -- ander 10 0 

6402 Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof:   

  - sportschoeisel:   

6402 12 -- skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen:   

6402 12 10 00 --- skischoenen 10 0 

6402 12 90 00 --- zogenaamde snowboardschoenen 10 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 564 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

6402 19 00 00 -- ander  10 0 

6402 20 00 00 - schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met pluggen aan de zool zijn bevestigd 10 0 

  - ander schoeisel:   

6402 91  -- de enkel bedekkend:   

6402 91 10 00 --- met beschermende metalen neus 10 0 

6402 91 90 00 --- ander 10 0 

6402 99 -- ander:   

6402 99 05 00 --- met beschermende metalen neus 10 0 

  --- ander:   

6402 99 10 00 ---- met bovendeel van rubber  10 0 

  ---- met bovendeel van kunststof:   

  ----- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat:   

6402 99 31 00 ------ waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 10 0 

6402 99 39 00 ------ ander 10 0 

6402 99 50 00 ----- pantoffels en ander huisschoeisel 10 0 

  ----- ander, met een binnenzoollengte:   

6402 99 91 00 ------ van minder dan 24 cm 10 0 

  ------ van 24 cm of meer:   

6402 99 93 00 ------- schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 10 0 

  ------- ander:   

6402 99 96 00 -------- voor heren  10 0 
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6402 99 98 00 -------- voor dames 10 0 

6403 Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van 

leder: 

  

  - sportschoeisel:   

6403 12 00 00 -- skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 10 0 

6403 19 00 00 -- ander  10 0 

6403 20 00 00 - schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit lederen riemen over de wreef en 

om de grote teen 

10 0 

6403 40 00 00 - ander schoeisel met beschermende metalen neus 10 0 

  - ander schoeisel met buitenzool van leder:   

6403 51 -- de enkel bedekkend:   

6403 51 05 00 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 10 0 

  --- ander:   

  ---- de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnenzoollengte:   

6403 51 11 00 ----- van minder dan 24 cm 10 0 

  ----- van 24 cm of meer:   

6403 51 15 00 ------ voor heren 10 0 
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6403 51 19 00 ------ voor dames 10 0 

  ---- ander, met een binnenzoollengte:   

6403 51 91 00 ----- van minder dan 24 cm 10 0 

  ----- van 24 cm of meer:   

6403 51 95 00 ------ voor heren 10 0 

6403 51 99 00 ------ voor dames 10 0 

6403 59 -- ander:   

6403 59 05 00 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 10 0 

  --- ander:   

  ---- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat:   

6403 59 11 00 ----- waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 10 0 

  ----- ander, met een binnenzoollengte:   

6403 59 31 00 ------ van minder dan 24 cm 10 0 

  ------ van 24 cm of meer:   

6403 59 35 00 ------- voor heren 10 0 

6403 59 39 00 ------- voor dames 10 0 

6403 59 50 00 ---- pantoffels en ander huisschoeisel 10 0 

  ---- ander, met een binnenzoollengte:   

6403 59 91 00 ----- van minder dan 24 cm 10 0 

  ----- van 24 cm of meer:   

6403 59 95 00 ------ voor heren 10 0 
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6403 59 99 00 ------ voor dames 10 0 

  - ander schoeisel:   

6403 91 -- de enkel bedekkend:   

6403 91 05 00 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 10 0 

  --- ander:   

  ---- de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnenzoollengte:   

6403 91 11 00 ----- van minder dan 24 cm 10 0 

  ----- van 24 cm of meer:   

6403 91 13 00 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 10 0 

  ------ ander:   

6403 91 16 00 ------- voor heren 10 0 

6403 91 18 00 ------- voor dames 10 0 

  ---- ander, met een binnenzoollengte:   

6403 91 91 00 ----- van minder dan 24 cm 10 0 

  ----- van 24 cm of meer:   

6403 91 93 00 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 10 0 

  ------ ander:   

6403 91 96 00 ------- voor heren 10 0 
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6403 91 98 00 ------- voor dames 10 0 

6403 99 -- ander:   

6403 99 05 00 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 10 0 

  --- ander:   

  ---- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat:   

6403 99 11 00 ----- waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 10 0 

  ----- ander, met een binnenzoollengte:   

6403 99 31 00 ------ van minder dan 24 cm 10 0 

  ------ van 24 cm of meer:   

6403 99 33 00 ------- schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 10 0 

  ------- ander:   

6403 99 36 00 -------- voor heren 10 0 

6403 99 38 00 -------- voor dames 10 0 

6403 99 50 00 ---- pantoffels en ander huisschoeisel 10 0 

  ---- ander, met een binnenzoollengte:   

6403 99 91 00 ----- van minder dan 24 cm 10 0 

  ----- van 24 cm of meer:   

6403 99 93 00 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 10 0 

  ------ ander:   

6403 99 96 00 ------- voor heren 10 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 569 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

6403 99 98 00 ------- voor dames 10 0 

6404 Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van 

textiel: 

  

  - schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof:   

6404 11 00 00 -- sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en 

dergelijk schoeisel 

10 0 

6404 19 -- ander:   

6404 19 10 00 --- pantoffels en ander huisschoeisel 10 0 

6404 19 90 00 --- ander 10 0 

6404 20 - schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder:   

6404 20 10 00 -- pantoffels en ander huisschoeisel 10 0 

6404 20 90 00 -- ander 10 0 

6405 Ander schoeisel:   

6405 10 00 00 - met bovendeel van leder of van kunstleder 10 0 

6405 20 - met bovendeel van textiel:   

6405 20 10 00 -- met buitenzool van hout of van kurk 10 0 

  -- met buitenzool van andere stoffen:   

6405 20 91 00 --- pantoffels en ander huisschoeisel 10 0 

6405 20 99 00 --- ander 10 0 

6405 90 - ander:   

6405 90 10 00 --met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder 10 0 
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6405 90 90 00 -- met buitenzool van andere stoffen 10 0 

6406 Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan 

buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke 

artikelen, alsmede delen daarvan: 

  

6406 10 - bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen:   

  -- van leder:   

6406 10 11 00 --- bovendelen  10 0 

6406 10 19 00 --- delen van bovendelen 10 0 

6406 10 90 00 -- van andere stoffen 10 0 

6406 20 - buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof:   

6406 20 10 00 -- van rubber 10 0 

6406 20 90 00 -- van kunststof 10 0 

  - andere:   

6406 91 00 00 -- van hout 10 0 

6406 99 -- van andere stoffen:   

6406 99 10 00 --- slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen en delen daarvan 10 0 

6406 99 30 00 --- samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, niet voorzien van 

buitenzool 

10 0 

6406 99 50 00 --- inlegzolen en andere losse inlegstukken 10 0 

6406 99 60 00 --- buitenzolen van leder of van kunstleder  10 0 

6406 99 80 00 --- andere 10 0 
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65 HOOFDSTUK 65 - HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN   

6501 00 00 00 Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand is aangevormd, alsmede schijfvormige 

"plateaux" en cilindervormige "manchons" (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoeden 

10 3 

6502 00 00 00 Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zijn aangevormd, gevlochten uit één stuk of vervaardigd 

door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, niet 

gegarneerd 

10 3 

[6503]     

6504 00 00 00 Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van 

stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegarneerd 

10 3 

6505 Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere 

textielproducten, aan het stuk, (maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van 

welke stof, ook indien gegarneerd: 

  

6505 10 00 00 - haarnetjes 10 3 

6505 90 - andere:   

6505 90 05 00 -- van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen, kappen of plateaux van post 6501 10 3 

  -- andere:   

6505 90 10 00 --- baretten, mutsen, kalotjes, fezzen, zoeavenmutsen en dergelijke hoofddeksels 10 3 

6505 90 30 00 --- petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van een klep 10 3 

6505 90 80 00 --- andere 10 3 
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6506 Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd:   

6506 10 - veiligheidshoofddeksels:   

6506 10 10 00 -- van kunststof 10 3 

6506 10 80 00 -- van andere stoffen 10 3 

  - andere:   

6506 91 00 00 -- van rubber of van kunststof 10 3 

6506 99  -- van andere stoffen:   

6506 99 10 00 --- van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen, kappen of plateaux van post 6501 10 3 

6506 99 90 00 --- andere  10 3 

6507 00 00 00 Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor 

hoofddeksels 

10 3 

66 HOOFDSTUK 66 - PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, 

RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 

  

6601 Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)   

6601 10 00 00 - tuinparasols en dergelijke artikelen  10 3 

  - andere:   

6601 91 00 00 -- met telescopische stok of naald 10 3 

6601 99 -- andere:   

  --- met een overtrek van weefsel van textielstoffen:   

6601 99 11 00 ---- van synthetische of kunstmatige vezels 10 3 
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6601 99 19 00 ---- van andere textielstoffen 10 3 

6601 99 90 00 --- andere 10 3 

6602 00 00 00 Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen 10 3 

6603 Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten 6601 en 6602:    

6603 20 00 00 - gemonteerde geraamten voor paraplu's of voor parasols, ook indien voorzien van stok of naald, al dan 

niet met knop of handvat 

10 3 

6603 90  - andere:   

6603 90 10 00 -- handvatten en knoppen 10 3 

6603 90 90 00 -- andere 10 3 

67 HOOFDSTUK 67 - GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN 

VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR 

  

6701 00 00 00 Vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet; veren, delen van veren, dons en 

artikelen uit deze stoffen, andere dan producten bedoeld bij post 0505, alsmede bewerkte schachten en 

bewerkte spoelen 

10 0 

6702 Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan; artikelen van kunstbloemen, 

van kunstloofwerk of van kunstvruchten: 

  

6702 10 00 00 - van kunststof 10 0 

6702 90 00 00 - van andere stoffen 10 0 

6703 00 00 00 Mensenhaar, gericht, verdund, gebleekt of op andere wijze bewerkt; wol en ander haar van dieren, 

alsmede andere textielstoffen, geprepareerd voor het maken van postiches of van dergelijke artikelen 

10 0 
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6704 Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en dergelijke artikelen van mensenhaar, van haar van 

dieren of van textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

  - van synthetische textielstoffen:   

6704 11 00 00 -- complete pruiken 10 0 

6704 19 00 00 -- andere 10 0 

6704 20 00 00 - van mensenhaar 10 0 

6704 90 00 00 - van andere stoffen 10 0 

XIII AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN MICA 

EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK 

  

68 HOOFDSTUK 68 - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN 

MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN 

  

6801 00 00 00 Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen) 10 3 

6802 Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij 

post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder 

begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen 

daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd: 

  

6802 10 00 00 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover 

het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm; korrels, 

splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd 

5 0 

  - andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of bezaagd, met platte of 

met effen vlakken: 

  

6802 21 00 00 -- van marmer, van travertijn of van albast 5 0 

6802 23 00 00 -- van graniet 5 0 
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6802 29 00 00 -- van andere steen 5 0 

  - andere:   

6802 91 -- van marmer, van travertijn of van albast:   

6802 91 10 00 --- gepolijst albast, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd  5 0 

6802 91 90 00 --- andere 5 0 

6802 92 -- van andere kalksteen:   

6802 92 10 00 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd 5 0 

6802 92 90 00 --- andere 5 0 

6802 93 -- van graniet:   

6802 93 10 00 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 

10 kg of meer 

5 0 

6802 93 90 00 --- andere 5 0 

6802 99 -- van andere steen:   

6802 99 10 00 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht van 

10 kg of meer 

5 0 

6802 99 90 00 --- andere 5 0 

6803 00  Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen:    

6803 00 10 00 - leien voor daken of voor muren 5 0 

6803 00 90 00 - andere 5 0 
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6804 Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te breken, 

te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, alsmede 

delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of 

polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen: 

  

6804 10 00 00 - stenen om te malen of te vervezelen  10 3 

  - andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen:   

6804 21 00 00 -- van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant 5 0 

6804 22 -- van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek:   

  --- van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel:   

  ---- van kunsthars:   

6804 22 12 00 ----- niet versterkt 10 3 

6804 22 18 00 ----- versterkt  10 3 

6804 22 30 00 ---- van keramische stoffen of van silicaten 10 3 

6804 22 50 00 ---- van andere stoffen 10 3 

6804 22 90 00 --- andere 10 3 

6804 23 00 00 -- van natuursteen 5 0 

6804 30 00 00 - handwetstenen en handpolijststenen 5 0 

6805 Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van 

textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, genaaid 

of op andere wijze aaneengezet: 

  

6805 10 00  - op een drager van uitsluitend textielweefsel:   

6805 10 00 10 -- voor droog slijpen 10 3 
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6805 10 00 90 -- andere 15 3 

6805 20 00  - op een drager van uitsluitend papier of karton   

6805 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6805 20 00 90 -- andere 10 3 

6805 30 - op een drager van andere stoffen:   

6805 30 10 00 -- op een drager van textielweefsel, gecombineerd met papier of karton 6 0 

6805 30 20 00 -- op een drager van vulcanfiber 6 0 

6805 30 80  -- andere:   

6805 30 80 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6805 30 80 90 --- andere 6 0 

6806 Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, 

slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale 

stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij 

post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69: 

  

6806 10 00 00 - slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of 

op rollen 

5 0 

6806 20 - geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale 

producten, ook indien onderling vermengd: 

  

6806 20 10 00 -- geëxpandeerde klei 10 3 

6806 20 90 00 -- andere 10 3 

6806 90 00 00 - andere 8 0 
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6807 Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek):   

6807 10 - op rollen:   

6807 10 10  -- bedekkingsmateriaal:   

6807 10 10 10 --- op een drager van karton 10 3 

  --- op een drager van asbest, glasvezels of vezels van polymeren:   

6807 10 10 21 ---- aan beide zijden bedekt met een bitumen-polymeermengsel 10 3 

6807 10 10 29 ---- andere 10 3 

6807 10 10 90 --- andere 10 3 

6807 10 90 00 -- andere 10 3 

6807 90 00  - andere:   

6807 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6807 90 00 90 -- andere 10 3 

6808 00 00 00 Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van krullen, 

spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere minerale 

bindmiddelen 

5 0 

6809 Werken van gips of van gipspreparaten:   

  - platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd:   

6809 11 00 00 -- uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt 10 3 

6809 19 00 00 -- andere 5 0 

6809 90 00 00 - andere werken  5 0 
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6810 Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend:   

  - dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen:   

6810 11 -- blokken en stenen voor het bouwbedrijf:   

6810 11 10 00 --- van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde slakken, enz.)  5 0 

6810 11 90 00 --- andere 5 0 

6810 19 -- andere:   

6810 19 10 00 --- dakpannen  5 0 

  --- tegels:   

6810 19 31 00 ---- van beton 5 0 

6810 19 39 00 ---- andere 5 0 

6810 19 90 00 --- andere  5 0 

  - andere werken:   

6810 91 -- geprefabriceerde bouwelementen:    

6810 91 10 00 --- vloerelementen 5 0 

6810 91 90 00 --- andere 5 0 

6810 99 00 00 -- andere 5 0 

6811 Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke:   

6811 40 00  - bevattende asbest:   

6811 40 00 10 -- golfplaten; buizen en hulpstukken daarvoor 10 3 
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6811 40 00 90 -- andere 5 0 

  - geen asbest bevattend:   

6811 81 00 00 -- golfplaten 10 3 

6811 82  -- andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen:   

6811 82 10 00 --- leien waarvan de afmetingen 40 × 60 cm niet overschrijden, voor dakbedekking of voor gevel-

bekleding 

5 0 

6811 82 90 00 --- andere 5 0 

6811 83 00 00 -- buizen en hulpstukken daarvoor 10 3 

6811 89 00 00 - andere werken 5 0 

6812 Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; 

werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, 

schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813: 

  

6812 80  - van crocidoliet:   

6812 80 10 00 -- bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 5 0 

6812 80 90  -- andere:   

6812 80 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6812 80 90 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0 0 

6812 80 90 90 --- andere 5 0 

  - andere:   

6812 91 00 00 -- kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 5 0 
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6812 92 00 00 -- papier, karton en vilt 5 0 

6812 93 00 -- asbestpakking in vellen of op rollen:   

6812 93 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6812 93 00 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0 0 

6812 93 00 90 --- andere 5 0 

6812 99 -- andere   

6812 99 10 00 --- bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 5 0 

6812 99 90  --- andere:   

6812 99 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6812 99 90 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0 0 

6812 99 90 90 --- andere 5 0 

6813 Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet gemonteerd, 

voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, met andere 

minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen: 

0 0 

6813 20 00  - bevattende asbest:   

6813 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen   

6813 20 00 30 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0 0 
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6813 20 00 90 -- andere 5 0 

  - geen asbest bevattend:   

6813 81 00  -- remvoering   

6813 81 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6813 81 00 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0 0 

6813 81 00 90 --- andere 5 0 

6813 89 00 -- andere:   

6813 89 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

6813 89 00 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0 0 

6813 89 00 90 --- andere 5 0 

6814 Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook 

indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen: 

  

6814 10 00 00 - platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager 5 0 

6814 90 00 00 - andere 5 0 

6815 Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en werken 

van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

6815 10 - werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik:   

6815 10 10 00 -- koolstofvezels en werken van koolstofvezels 5 0 

6815 10 90 00 -- andere 5 0 
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6815 20 00 00 - werken van turf 5 0 

  - andere werken:   

6815 91 00 00 -- bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet 5 0 

6815 99 -- andere:   

6815 99 10 00 --- van vuurvaste stoffen, met behulp van chemicaliën gebonden  5 0 

6815 99 90 00 --- andere 5 0 

69 HOOFDSTUK 69 - KERAMISCHE PRODUCTEN   

  I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEËNAARDE OF VAN DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN 

VUURVASTE PRODUCTEN 

  

6901 00 00 00 Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, 

bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden 

10 3 

6902 Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor constructiedoeleinden, 

andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden: 

  

6902 10 00 00 - bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 5 0 

6902 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een 

mengsel of verbinding van deze producten: 

  

6902 20 10 00 -- bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide (SiO2) 5 0 

  -- andere:   

6902 20 91 00 --- bevattende meer dan 7 doch minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 2 0 
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6902 20 99 00 --- andere 5 0 

6902 90 00 00 - andere 5 0 

6903 Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, 

stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van diatomeeënaarde of van 

dergelijke kiezelaarden: 

  

6903 10 00 00 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een mengsel van deze 

producten 

10 3 

6903 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) of een mengsel of verbinding van 

aluminiumoxide en siliciumdioxide (SiO2): 

  

6903 20 10 00 -- bevattende minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 10 3 

6903 20 90 00 -- bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 10 3 

6903 90 - andere:   

6903 90 10 00 -- bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een 

mengsel van deze producten 

10 3 

6903 90 90 00 -- andere 10 3 

  II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN   

6904 Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen:   

6904 10 00 00 - baksteen 10 3 

6904 90 00 00 - andere 10 3 

6905 Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander bouw-

materiaal, van keramische stoffen: 

  

6905 10 00 00 - dakpannen 10 3 

6905 90 00 00 - andere 10 3 
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6906 00 00 00 Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen 10 3 

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: 

  

6907 10 00 00 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover 

het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm 

5 0 

6907 90 - andere:   

6907 90 10 00 -- splijttegels 5 0 

  -- andere:   

6907 90 91 00 --- van gres 5 0 

6907 90 93 00 --- van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6907 90 99 00 --- andere 5 0 

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: 

  

6908 10 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voorzover het 

grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm: 

  

6908 10 10 00 -- van gewoon aardewerk 10 3 

6908 10 90 00 -- andere 10 3 

6908 90 - andere:   

  -- van gewoon aardewerk:   

6908 90 11 00 --- splijttegels 5 0 

  --- andere, met een grootste dikte:   

6908 90 21 00 ---- van niet meer dan 15 mm 5 0 
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6908 90 29 00 ---- van meer dan 15 mm 5 0 

  -- andere:   

6908 90 31 00 --- splijttegels 5 0 

  --- andere:   

6908 90 51 00 ---- waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 90 cm² 5 3 

  ---- andere:   

6908 90 91 00 ----- van gres 5 0 

6908 90 93 00 ----- van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6908 90 99 00 ----- andere 5 0 

6909 Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, 

bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en 

dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen: 

  

  - apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik:   

6909 11 00 00 -- van porselein 10 3 

6909 12 00 00 -- artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van Mohs 5 0 

6909 19 00 00 -- andere 2 0 

6909 90 00 00 - andere 2 0 

6910 Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs en 

dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische 

stoffen: 

  

6910 10 00 00 - van porselein 10 3 

6910 90 00 00 - andere 5 0 
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6911 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein:   

6911 10 00 00 - keuken- en tafelgerei 10 5 

6911 90 00 00 - andere 10 5 

6912 00 Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan 

porselein: 

  

6912 00 10 00 - van gewoon aardewerk 5 0 

6912 00 30 00 - van gres 5 0 

6912 00 50 00 - van faience of van fijn aardewerk 5 3 

6912 00 90 00 - andere 5 3 

6913 Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen:   

6913 10 00 00 - van porselein 5 0 

6913 90 - andere:   

6913 90 10 00 -- van gewoon aardewerk  10 3 

  -- andere:   

6913 90 91 00 --- van gres 10 3 

6913 90 93 00 --- van faience of van fijn aardewerk 10 3 

6913 90 99 00 --- andere 10 3 

6914 Andere werken van keramische stoffen:   

6914 10 00 00 - van porselein 5 0 

6914 90 - andere:   

6914 90 10 00 -- van gewoon aardewerk 10 3 
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6914 90 90 00 -- andere 10 3 

70 HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK   

7001 00 Glasscherven en ander glasafval; glasmassa:   

7001 00 10 00 - glasscherven en ander glasafval 5 0 

  - glasmassa:   

7001 00 91 00 -- optisch glas 5 0 

7001 00 99 00 -- andere 5 0 

7002 Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, 

onbewerkt: 

  

7002 10 00 00 - kogels 10 3 

7002 20 - staven of stengels:   

7002 20 10 00 -- optisch glas 2 0 

7002 20 90 00 -- andere  5 0 

  - buizen:   

7002 31 00 00 -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 5 0 

7002 32 00 00 -- van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C 

en 300 °C  

5 0 

7002 39 00 00 -- andere 2 0 
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7003 Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende 

of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt: 

  

  - in platen, niet gewapend:   

7003 12 -- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende 

of niet-reflecterende laag: 

  

7003 12 10 00 --- van optisch glas  10 3 

  --- andere:   

7003 12 91 00 ---- voorzien van een niet-reflecterende laag 10 3 

7003 12 99 00 ---- andere 10 3 

7003 19 -- andere:   

7003 19 10 00 --- van optisch glas 10 3 

7003 19 90 00 --- andere 10 3 

7003 20 00 00 - draadglas in platen 10 3 

7003 30 00 00 - profielen 10 3 

7004 Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-

reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt: 

  

7004 20 - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of 

niet-reflecterende laag: 

  

7004 20 10 00 -- optisch glas  10 3 

  -- ander:   

7004 20 91 00 --- voorzien van een niet-reflecterende laag 10 3 
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7004 20 99 00 --- ander 10 3 

7004 90 - ander glas:   

7004 90 10 00 -- optisch glas 10 3 

7004 90 70 00 -- tuindersglas 10 3 

  -- ander, met een dikte:   

7004 90 92 00 --- van niet meer dan 2,5 mm 10 3 

7004 90 98 00 --- van meer dan 2,5 mm 10 3 

7005 Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook 

indien voorzien van een absorberende of reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere 

wijze bewerkt: 

  

7005 10 - niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag:   

7005 10 05 00 -- voorzien van een niet-reflecterende laag 10 3 

  -- ander, met een dikte:   

7005 10 25 00 --- van niet meer dan 3,5 mm 10 3 

7005 10 30 00 --- van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm  10 3 

7005 10 80 00 --- van meer dan 4,5 mm 10 3 

  - ander niet-gewapend glas:   

7005 21 -- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen:   

7005 21 25 00 --- met een dikte van niet meer dan 3,5 mm: 10 3 

7005 21 30 00 --- met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 10 3 

7005 21 80 00 --- met een dikte van meer dan 4,5 mm 10 3 
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7005 29 -- ander:   

7005 29 25 00 --- met een dikte van niet meer dan 3,5 mm: 10 3 

7005 29 35 00 --- met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 10 3 

7005 29 80 00 --- met een dikte van meer dan 4,5 mm 10 3 

7005 30 00 00 - draadglas 10 3 

7006 00 Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten 

voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden: 

  

7006 00 10 00 - optisch glas 10 3 

7006 00 90 00 - ander 10 3 

7007 Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten:   

  - veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas):   

7007 11 -- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor 

andere voertuigen: 

  

7007 11 10  --- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors:   

7007 11 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7007 11 10 90 ---- ander 8 3 

7007 11 90 00 --- ander 5 0 

7007 19 -- ander:   

7007 19 10 00 --- geëmailleerd 5 0 

7007 19 20 00 --- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of 

reflecterende laag 

10 3 
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7007 19 80 00 --- ander 5 0 

  - veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten:   

7007 21 -- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor 

andere voertuigen: 

  

7007 21 20  --- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors:   

7007 21 20 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7007 21 20 30 ---- voorruiten, niet omlijst, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

7007 21 20 90 ---- ander 8 3 

7007 21 80 00 --- ander 5 0 

7007 29 00 00 -- ander 5 0 

7008 00 Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden:   

7008 00 20 00 - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of reflecterende 

laag 

5 0 

  - ander:   

7008 00 81 00 -- bestaande uit twee langs de hele omtrek met een randprofiel luchtdicht afgesloten glasplaten en 

gescheiden door lucht, andere gassen of een vacuüm 

5 0 

7008 00 89 00 -- ander 5 0 

7009 Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen   

7009 10 00  - achteruitkijkspiegels voor voertuigen:   

7009 10 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7009 10 00 90 -- andere 10 3 

  - andere:   

7009 91 00 00 -- niet omlijst 10 3 

7009 92 00 00 -- omlijst 10 3 

7010 Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer 

of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas: 

  

7010 10 00 00 - ampullen 1 0 

7010 20 00 00 - stoppen, deksels en andere sluitingen 5 0 

7010 90 - andere:   

7010 90 10 -- weckglazen:   

7010 90 10 10 --- met een nominale capaciteit van minder dan 0,15 l 6,5 0 

7010 90 10 90 --- andere 6,5 0 

  -- andere:   

7010 90 21 00 --- verkregen uit een buis van glas  5 0 

  --- andere, met een nominale capaciteit:   

7010 90 31  ---- van 2,5 l of meer:    

7010 90 31 10 ----- flessen en flacons van niet-gekleurd glas, voor voedingswaren en dranken 0 0 
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7010 90 31 90 ----- andere 6,5 3 

  ---- van minder dan 2,5 l:   

  ----- voor voedingswaren en dranken   

  ------ flessen en flacons:   

  ------- van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit:   

7010 90 41 00 -------- van 1 l of meer 0 0 

7010 90 43 00 -------- van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l  6,5 3 

7010 90 45 00 -------- van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 6,5 3 

7010 90 47 00 -------- van minder dan 0,15 l 6,5 3 

  ------- van gekleurd glas, met een nominale capaciteit:   

7010 90 51 00 -------- van 1 l of meer 6,5 3 

7010 90 53 00 -------- van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l  6,5 3 

7010 90 55 00 -------- van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 6,5 3 

7010 90 57 00  -------- van minder dan 0,15 l 6,5 3 

  ------ andere, met een nominale capaciteit:   

7010 90 61 00 ------- van 0,25 l of meer 6,5 3 

7010 90 67 00 ------- van minder dan 0,25 l 6,5 3 

  ----- voor farmaceutische producten, met een nominale capaciteit:   

7010 90 71  ------ van meer dan 0,055 l:   

7010 90 71 10 ------- van niet meer dan 0,15 l 5 3 
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7010 90 71 90 ------- andere 6,5 3 

7010 90 79 00 ------ van niet meer dan 0,055 l 5 3 

  ----- voor andere producten:   

7010 90 91 00 ------ van niet-gekleurd glas 6,5 3 

7010 90 99 00 ------ van gekleurd glas 6,5 3 

7011 Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, 

en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of voor 

dergelijke artikelen: 

  

7011 10 00 00 - voor elektrische verlichting 10 3 

7011 20 00 00 - voor kathodestraalbuizen 10 3 

7011 90 00 00 - andere 10 3 

[7012]     

7013 Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk 

gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018): 

  

7013 10 00 00 - van glaskeramiek 8 5 

  - drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek:   

7013 22 -- van kristal   

7013 22 10 00 --- handgeschept 8 5 

7013 22 90 00 --- mechanisch vervaardigd 8 5 

7013 28 -- andere:   

7013 28 10 00 --- handgeschept 8 5 
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7013 28 90 00 --- mechanisch vervaardigd 8 5 

  - andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek   

7013 33 -- van kristal:   

  --- handgeschept:   

7013 33 11 00 ---- geslepen of op andere wijze versierd 8 5 

7013 33 19 00 ---- andere 8 5 

  --- mechanisch vervaardigd   

7013 33 91 00 ---- geslepen of op andere wijze versierd 8 5 

7013 33 99 00 ---- andere 8 5 

7013 37 -- andere:   

7013 37 10 00 --- van hardglas  8 5 

  --- andere:   

  ---- handgeschept:   

7013 37 51 00 ----- geslepen of op andere wijze versierd 8 5 

7013 37 59 00 ----- andere 8 5 

  ---- mechanisch vervaardigd:   

7013 37 91 00 ----- geslepen of op andere wijze versierd 8 5 
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7013 37 99 00 ----- andere 8 5 

  - glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van 

glaskeramiek: 

  

7013 41  -- van kristal:   

7013 41 10 00 --- handgeschept 10 5 

7013 41 90 00 --- mechanisch vervaardigd 10 5 

7013 42 00 00 -- van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 

300 °C 

10 5 

7013 49 -- andere:   

7013 49 10 00 --- van hardglas  10 5 

  --- ander:   

7013 49 91 00 ---- handgeschept 10 5 

7013 49 99 00 ---- mechanisch vervaardigd  10 5 

  - ander glaswerk:   

7013 91 -- van kristal:   

7013 91 10 00 --- handgeschept 10 5 

7013 91 90 00 --- mechanisch vervaardigd 10 5 

7013 99 00 00 -- ander 10 5 
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7014 00 00 00 Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij 

post 7015), niet optisch bewerkt 

10 3 

7015 Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke 

glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, 

bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen: 

  

7015 10 00 00 - brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte 10 3 

7015 90 00 00 - andere 10 3 

7016 Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; glazen 

blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke 

decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in platen, 

in schalen of in dergelijke vormen: 

  

7016 10 00 00 - glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke 

decoratieve doeleinden 

10 3 

7016 90 - andere:   

7016 90 10 00 -- glas in lood 10 3 

7016 90 80 00 -- andere 10 3 

7017 Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- 

of maataanwijzingen: 

  

7017 10 00 00 -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide  10 3 

7017 20 00 00 - van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C 

en 300 °C 

10 3 

7017 90 00 00 - ander 10 3 
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7018 Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken daarvan, 

andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de blaaslamp 

vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met een diameter 

van niet meer dan 1 mm: 

  

7018 10 - glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk:   

  -- glazen kralen: 10 3 

7018 10 11 00 --- geslepen en mechanisch gepolijst    

7018 10 19 00 --- andere 10 3 

7018 10 30 00 -- onechte parels 10 3 

  -- onechte edelstenen:   

7018 10 51 00 --- geslepen en mechanisch gepolijst 10 3 

7018 10 59 00 --- andere 10 3 

7018 10 90 00 -- andere 10 3 

7018 20 00 00 - glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm 10 3 

7018 90 - andere:   

7018 90 10 00 -- glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk 10 3 

7018 90 90 00 -- andere 10 3 

7019 Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, weefsels):   

  - lonten, rovings en garens, ook indien gesneden:   

7019 11 00 00 -- garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm 10 3 
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7019 12 00 00 -- rovings 10 3 

7019 19 -- andere:   

7019 19 10 00 --- van filamenten 10 3 

7019 19 90 00 --- van stapelvezels 10 3 

  - vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten:   

7019 31 00 00 -- matten 8 3 

7019 32 00 00 -- vliezen 3 0 

7019 39 00 00 -- andere  3 0 

7019 40 00 00 - weefsels van rovings 10 3 

  - andere weefsels:   

7019 51 00 00 -- met een breedte van niet meer dan 30 cm 10 3 

7019 52 00 00 -- met een breedte van meer dan 30 cm, met platbinding, met een gewicht van minder dan 250 g/m2, van 

filamenten van niet meer dan 136 tex per enkelvoudig garen 

10 3 

7019 59 00 00 -- andere 10 3 

7019 90 - andere:   

7019 90 10 00 -- niet-verspinbare vezels, los of in vlokken 10 3 

7019 90 30 00 -- kousen en schalen voor isolatie van buizen 10 3 

  -- andere:   

7019 90 91 00 --- van verspinbare vezels 10 3 
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7019 90 99 00 --- andere 10 3 

7020 00 Ander glaswerk:   

7020 00 05 00 - reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de 

vervaardiging van halfgeleidermaterialen 

0 0 

  - binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met vacuümisolatie:   

7020 00 07 00 -- niet afgewerkt 10 3 

7020 00 08 00 -- afgewerkt 10 3 

  - andere:   

7020 00 10  -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide:   

7020 00 10 10 --- vuurpotten van gesmolten kwarts 2 0 

7020 00 10 90 --- andere 10 3 

7020 00 30 00 -- van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C en 

300 °C  

10 3 

7020 00 80 00 -- ander 10 3 

XIV AFDELING XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, 

EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN 

DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

  

71 HOOFDSTUK 71 - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, 

EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN 

DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

  

  I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN ANDERE EDELSTENEN EN 

HALFEDELSTENEN 
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7101 Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; 

echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer: 

  

7101 10 00 00 - echte parels  5 0 

  - gekweekte parels:   

7101 21 00 00 -- onbewerkt  5 0 

7101 22 00 00 -- bewerkt 5 0 

7102 Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet:   

7102 10 00 00 - niet gesorteerd 2 0 

  - industriediamant:   

7102 21 00 00 -- onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden 5 0 

7102 29 00 00 -- andere  5 0 

  - andere diamant:   

7102 31 00 00 -- onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden 0 0 

7102 39 00  -- andere:   

7102 39 00 10 --- bestemd om te worden gefacetteerd 10 3 

7102 39 00 90 --- andere 10 3 

7103 Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of 

in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder 

begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer: 

  

7103 10 00 00 - onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt 2 0 

  - op andere wijze bewerkt:   
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7103 91 00 00 -- robijnen, saffieren en smaragden 2 0 

7103 99 00 00 -- andere 2 0 

7104 Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch 

niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, niet 

in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer: 

  

7104 10 00 00 - piëzo-elektrische kwarts 2 0 

7104 20 00 00 - andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt 2 0 

7104 90 00 00 - andere 2 0 

7105 Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen:   

7105 10 00 - van diamant:   

7105 10 00 10 -- van natuurlijke diamant 2 0 

7105 10 00 90 -- ander 5 0 

7105 90 00 00 - ander 5 0 

  II. EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN   

7106 Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in 

poedervorm: 

  

7106 10 00 00 - poeder 2 0 

  - ander:   

7106 91 -- onbewerkt:   

7106 91 10 00 --- met een zilvergehalte van 999‰ of meer 2 0 

7106 91 90 00 --- met een zilvergehalte van minder dan 999‰ 2 0 
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7106 92 -- halfbewerkt:   

7106 92 20 00 --- met een zilvergehalte van 750‰ of meer 2 0 

7106 92 80 00 --- met een zilvergehalte van minder dan 750‰ 2 0 

7107 00 00 00 Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt 2 0 

7108 Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm:   

  - niet-monetair goud:   

7108 11 00 00 -- poeder 2 0 

7108 12 00 00 -- in andere onbewerkte vorm 2 0 

7108 13 -- in andere halfbewerkte vorm:   

7108 13 10 00 --- staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 

0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

2 0 

7108 13 80  --- andere:   

7108 13 80 10 ---- buizen en holle staven 5 0 

7108 13 80 90 ---- andere 2 0 

7108 20 00 00 - monetair goud 2 0 

7109 00 00 00 Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt 2 0 

7110 Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm:   

  - platina:   

7110 11 00 00 -- onbewerkt of in poedervorm 2 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 605 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

7110 19 -- ander:   

7110 19 10 00 --- staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 

0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

2 0 

7110 19 80 00 --- ander  2 0 

  - palladium:   

7110 21 00 00 -- onbewerkt of in poedervorm 2 0 

7110 29 00 00 -- ander  2 0 

  - rhodium:   

7110 31 00 00 -- onbewerkt of in poedervorm 2 0 

7110 39 00 00 -- ander 2 0 

  - iridium, osmium en ruthenium:   

7110 41 00 00 -- onbewerkt of in poedervorm  2 0 

7110 49 00 00 -- ander 2 0 

7111 00 00 00  Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt 5 0 

7112 Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, 

bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor 

het terugwinnen van edele metalen: 

  

7112 30 00 00 - as, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen 2 0 
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  - andere:   

7112 91 00 00 -- van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van schuim 

dat andere edele metalen bevat 

2 0 

7112 92 00 00 -- van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van 

schuim dat andere edele metalen bevat 

2 0 

7112 99 00 00 -- andere 2 0 

  III. BIJOUTERIEËN, JUWELEN, EDELSMIDSWERK EN ANDERE WERKEN   

7113 Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele 

metalen: 

  

  - van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen:   

7113 11 00 00 -- van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen 10 3 

7113 19 00 00 -- van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen 10 3 

7113 20 00 00 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen  10 3 

7114 Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen:   

  - van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen:   

7114 11 00 00 -- van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen  10 3 

7114 19 00 00 -- van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen 10 3 

7114 20 00 00 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen 10 3 

7115 Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen:   

7115 10 00 00 - katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas 0 0 
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7115 90 - andere:   

7115 90 10 00 -- van edele metalen 0 0 

7115 90 90 00 -- van metalen geplateerd met edele metalen 10 3 

7116 Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of 

halfedelstenen: 

  

7116 10 00 00 - van echte of gekweekte parels 10 3 

7116 20 - van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen:   

  -- uitsluitend van natuurlijke edelstenen of halfedelstenen:   

7116 20 11 00 --- halssnoeren, armbanden en andere werken, enkel aaneengeregen, doch zonder sluiting of ander 

toebehoren 

10 3 

7116 20 19 00 --- andere 10 3 

7116 20 90 00 -- andere 10 3 

7117 Fancybijouterieën:   

  - van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd:   

7117 11 00 00 -- manchetknopen en dergelijke knopen 5 0 

7117 19 -- andere:   

7117 19 10 00 --- met delen van glas 5 0 

  --- zonder delen van glas:   

7117 19 91 00 ---- verguld, verzilverd of geplatineerd 5 0 

7117 19 99 00 ---- andere 5 0 

7117 90 00 00 - andere 5 0 
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7118 Munten:   

7118 10  - munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten:   

7118 10 10 00 -- van zilver  5 0 

7118 10 90 00 -- andere 5 0 

7118 90 00 00 - andere 5 0 

XV AFDELING XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN   

72 HOOFDSTUK 72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL   

  I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER   

7201 Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen:   

7201 10 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor:   

  -- bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan:   

7201 10 11 00 --- met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 5 0 

7201 10 19 00 --- met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent 5 0 

7201 10 30 00 -- bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan 5 0 

7201 10 90 00 -- bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan 5 0 

7201 20 00 00 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor 5 0 

7201 50 - gelegeerd gietijzer; spiegelijzer:   

7201 50 10 00 -- gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent titaan en 0,5 of meer 

doch niet meer dan 1 gewichtspercent vanadium 

5 0 

7201 50 90 00 -- ander 5 0 
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7202 Ferrolegeringen:   

  - ferromangaan:   

7202 11 -- bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof:   

7202 11 20 00 --- met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaangehalte van meer dan 65 gewichtspercenten  3 0 

7202 11 80 00 --- ander 5 0 

7202 19 00 00 -- ander 5 0 

  - ferrosilicium:   

7202 21 00 00 -- bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium 3 3 

7202 29 -- ander:   

7202 29 10 00 --- met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten 3 3 

7202 29 90 00 --- ander  3 3 

7202 30 00 00 - ferrosilicomangaan 3 0 

  - ferrochroom:   

7202 41 -- bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof:   

7202 41 10 00 --- bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof 0 0 

7202 41 90 00 --- bevattende meer dan 6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7202 49 -- ander:   

7202 49 10 00 --- bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof 3 3 

7202 49 50 00 --- bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof  0 0 
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7202 49 90 00 --- bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof 3 3 

7202 50 00 00 - ferrosilicochroom 2 0 

7202 60 00 00 - ferronikkel 3 0 

7202 70 00 00 - ferromolybdeen 2 0 

7202 80 00 00 - ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam 3 0 

  - andere:   

7202 91 00 00 -- ferrotitaan en ferrosilicotitaan 2 0 

7202 92 00 00 -- ferrovanadium 2 0 

7202 93 00 00 -- ferroniobium 2 0 

7202 99 -- andere:   

7202 99 10 00 --- ferrofosfor 3 0 

7202 99 30 00 --- ferrosilicomagnesium 3 0 

7202 99 80 00 --- andere 3 0 

7203 Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige 

ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 

99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen: 

  

7203 10 00 00 - ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts 5 0 

7203 90 00 00 -- andere 5 0 
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7204 Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal:   

7204 10 00 00 - resten en afval, van gietijzer 5 0 

  - resten en afval, van gelegeerd staal:   

7204 21 -- van roestvrij staal:   

7204 21 10 00 ---.bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7204 21 90 00 --- andere 0 0 

7204 29 00 00 -- andere 0 0 

7204 30 00 00 - resten en afval, van vertind ijzer en staal 0 0 

  - andere resten en afval:   

7204 41 -- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in 

pakketten: 

  

7204 41 10 00 --- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel 0 0 

  --- afval van het stampen of stansen:   

7204 41 91 00 ---- in pakketten 0 0 

7204 41 99 00 ---- andere 0 0 

7204 49 -- andere:   

7204 49 10 00 --- gefragmenteerd 0 0 

  --- andere:   

7204 49 30 00 ---- in pakketten 0 0 
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7204 49 90 00 ---- andere 0 0 

7204 50 00 00 - afvalingots 0 0 

7205 Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal:   

7205 10 00 00 - korrels 5 0 

  - poeder:   

7205 21 00 00 -- van gelegeerd staal 5 0 

7205 29 00 00 -- ander 5 0 

  II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL   

7206 IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen:   

7206 10 00 00 - ingots 0 0 

7206 90 00 00 - andere 5 0 

7207 Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

  - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7207 11 -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de 

dikte: 

  

  --- gewalst of door continugieten verkregen:   

7207 11 11 00 ---- van automatenstaal 0 0 

  ---- andere:   

7207 11 14 00 ----- met een dikte van niet meer dan 130 mm 0 0 

7207 11 16 00 ----- met een dikte van meer dan 130 mm 0 0 
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7207 11 90 00 --- gesmeed 0 0 

7207 12 -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:   

7207 12 10 00 --- gewalst of door continugieten verkregen 0 0 

7207 12 90 00 --- gesmeed 0 0 

7207 19 -- andere:   

  --- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:   

7207 19 12 00 ---- gewalst of door continugieten verkregen 0 0 

7207 19 19 00 ---- gesmeed 0 0 

7207 19 80 00 --- andere 0 0 

7207 20 - bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:   

  -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de 

dikte: 

  

  --- gewalst of door continugieten verkregen:   

7207 20 11 00 ---- van automatenstaal 0 0 

  ---- andere, bevattende:   

7207 20 15 00 ----- 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7207 20 17 00 ----- 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

7207 20 19 00 --- gesmeed 0 0 

  -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede:   

7207 20 32 00 --- gewalst of door continugieten verkregen 0 0 
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7207 20 39 00 --- gesmeed 0 0 

  -- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede:   

7207 20 52 00 --- gewalst of door continugieten verkregen 0 0 

7207 20 59 00 --- gesmeed 0 0 

7207 20 80 00 -- andere 0 0 

7208 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 

warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed: 

  

7208 10 00 00 - opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven 0 0 

  - andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst:   

7208 25 00 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7208 26 00 00  -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 0 0 

7208 27 00 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm 0 0 

  - andere, opgerold, enkel warm gewalst:   

7208 36 00 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm 0 0 

7208 37 00 00 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm 0 0 

7208 38 00 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 0 0 

7208 39 00 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm 0 0 
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7208 40 00 00 - niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven 0 0 

  - andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:   

7208 51 -- met een dikte van meer dan 10 mm:   

7208 51 20 00 --- met een dikte van meer dan 15 mm 0 0 

  --- met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte:   

7208 51 91 00 ---- van 2 050 mm of meer 0 0 

7208 51 98 00 ---- van minder dan 2 050 mm 0 0 

7208 52 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:   

7208 52 10 00 --- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm 0 0 

  --- andere, met een breedte:   

7208 52 91 00 ---- van 2 050 mm of meer 0 0 

7208 52 99 00 ---- van minder dan 2 050 mm 0 0 

7208 53  -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:   

7208 53 10 00 --- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en een 

dikte van 4 mm of meer 

0 0 

7208 53 90 00 --- andere 0 0 

7208 54 00 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm 0 0 

7208 90  - andere:   

7208 90 20 00 -- geperforeerd 0 0 
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7208 90 80 00 -- andere 0 0 

7209 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 

koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed: 

  

  - opgerold, enkel koud gewalst:   

7209 15 00 00 -- met een dikte van 3 mm of meer 0 0 

7209 16 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:   

7209 16 10 00 --- dynamoband of transformatorband 0 0 

7209 16 90 00 --- andere 0 0 

7209 17 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:   

7209 17 10 00 --- dynamoband of transformatorband 0 0 

7209 17 90 00 --- andere 0 0 

7209 18 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm:   

7209 18 10 00 --- dynamoband of transformatorband 0 0 

  --- andere:   

7209 18 91 00 ---- met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm 0 0 

7209 18 99 00 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm 0 0 

  - niet opgerold, enkel koud gewalst:   

7209 25 00 00 -- met een dikte van 3 mm of meer 0 0 
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7209 26 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:   

7209 26 10 00 --- dynamoplaat of transformatorplaat 0 0 

7209 26 90 00 --- andere 0 0 

7209 27 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:   

7209 27 10 00 --- dynamoplaat of transformatorplaat 0 0 

7209 27 90 00 --- andere 0 0 

7209 28 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm:   

7209 28 10 00 --- dynamoplaat of transformatorplaat 0 0 

7209 28 90 00 --- andere 0 0 

7209 90  - andere:   

7209 90 20 00 -- geperforeerd 0 0 

7209 90 80 00 -- andere 0 0 

7210 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 

geplateerd of bekleed: 

  

  - vertind:   

7210 11 00 00 -- met een dikte van 0,5 mm of meer 0 0 

7210 12  -- met een dikte van minder dan 0,5 mm:   

7210 12 20 00 --- blik 0 0 

7210 12 80 00 --- andere 0 0 

7210 20 00 00 - verlood 0 0 
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7210 30 00 00 - elektrolytisch verzinkt 0 0 

  - op andere wijze verzinkt:   

7210 41 00 00 -- gegolfd 0 0 

7210 49 00 00 -- andere 0 0 

7210 50 00 00 - bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden 0 0 

  - bekleed met aluminium:   

7210 61 00 00 -- bekleed met aluminium-zinklegeringen 0 0 

7210 69 00 00 -- andere 0 0 

7210 70 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:   

7210 70 10 00 -- blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist 0 0 

7210 70 80 00 -- andere 0 0 

7210 90 - andere:   

7210 90 30 00 -- geplateerd 0 0 

7210 90 40 00 -- vertind en bedrukt 0 0 

7210 90 80 00 -- andere 0 0 

7211 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 

600 mm, niet geplateerd noch bekleed: 

  

  - enkel warm gewalst:   

7211 13 00 00 -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een dikte 

van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven 

0 0 
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7211 14 00 00 -- andere, met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7211 19 00 00 -- andere 0 0 

  - enkel koud gewalst:   

7211 23 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7211 23 20 00 --- dynamoband of transformatorband 0 0 

  --- andere:   

7211 23 30 00 ---- met een dikte van 0,35 mm of meer 0 0 

7211 23 80 00 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm 0 0 

7211 29 00 00 -- andere 0 0 

7211 90  - andere:   

7211 90 20 00 -- geperforeerd 0 0 

7211 90 80 00 -- andere 0 0 

7212 Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 

600 mm, geplateerd of bekleed: 

  

7212 10 - vertind:   

7212 10 10 00 -- blik, enkel aan het oppervlak bewerkt 0 0 

7212 10 90 00 -- andere 0 0 

7212 20 00 00 - elektrolytisch verzinkt 0 0 

7212 30 00 00 - op andere wijze verzinkt 0 0 
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7212 40  - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:   

7212 40 20 00 -- blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, 

gevernist 

0 0 

7212 40 80 00 -- andere 0 0 

7212 50 - op andere wijze bekleed:   

7212 50 20 00 -- bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden 0 0 

7212 50 30 00 -- vernikkeld of verchroomd 0 0 

7212 50 40 00 -- verkoperd 0 0 

  -- bekleed met aluminium:   

7212 50 61 00 --- bekleed met aluminium-zinklegeringen 0 0 

7212 50 69 00 --- andere 0 0 

7212 50 90 00 -- andere 0 0 

7212 60 00 00 - geplateerd 0 0 

7213 Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

7213 10 00 00 - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen 0 0 

7213 20 00 00 - ander, van automatenstaal 0 0 

  - ander:   

7213 91 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm:   

7213 91 10 00 --- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton 0 0 
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7213 91 20 00 --- van de soort gebruikt voor bandenkoord 0 0 

  --- ander:   

7213 91 41 00 ---- bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof 0 0 

7213 91 49 00 ---- bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 0 0 

7213 91 70 00 ---- bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof 0 0 

7213 91 90 00 ---- bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof 0 0 

7213 99 -- ander:   

7213 99 10 00 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 0 0 

7213 99 90 00 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

7214 Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm 

geperst, ook indien na het walsen getordeerd: 

  

7214 10 00 00 - gesmeed 0 0 

7214 20 00 00 - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen 0 0 

7214 30 00 00 - andere, van automatenstaal 0 0 

  - andere:   

7214 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede:   

7214 91 10 00 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 0 0 
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7214 91 90 00 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

7214 99 -- andere:   

  --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7214 99 10 00 ---- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton 0 0 

  ---- andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:   

7214 99 31 00 ----- van 80 mm of meer 0 0 

7214 99 39 00 ----- van minder dan 80 mm 0 0 

7214 99 50 00 ---- andere 0 0 

  --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof:   

  ---- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter:   

7214 99 71 00 ----- van 80 mm of meer 0 0 

7214 99 79 00 ----- van minder dan 80 mm 0 0 

7214 99 95 00 ---- andere 0 0 

7215 Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

7215 10 00 00 - van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen 0 0 

7215 50 - andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen:   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7215 50 11 00 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede 0 0 

7215 50 19 00 --- andere 0 0 

7215 50 80 00 -- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 
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7215 90 00 00 - andere 0 0 

7216 Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

7216 10 00 00 - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 

minder dan 80 mm 

0 0 

  - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 

minder dan 80 mm: 

  

7216 21 00 00 -- L-profielen 0 0 

7216 22 00 00 -- T-profielen 0 0 

  - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 

80 mm of meer: 

  

7216 31 -- U-profielen:   

7216 31 10 00 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm 0 0 

7216 31 90 00 --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm 0 0 

7216 32 -- I-profielen:   

  --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm:   

7216 32 11 00 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken 0 0 

7216 32 19 00 ---- andere 0 0 

  --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm:   

7216 32 91 00 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken 0 0 

7216 32 99 00 ---- andere 0 0 
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7216 33 -- H-profielen:   

7216 33 10 00 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm 0 0 

7216 33 90 00 --- met een lijfhoogte van meer dan 180 mm 0 0 

7216 40 - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 

80 mm of meer: 

  

7216 40 10 00 -- L-profielen 0 0 

7216 40 90 00 -- T-profielen 0 0 

7216 50 - andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:   

7216 50 10 00 -- met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van 80 mm 0 0 

  -- andere:   

7216 50 91 00 --- platbulbstaal 0 0 

7216 50 99 00 --- andere 0 0 

  - profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen:   

7216 61 -- vervaardigd van gewalste platte producten:   

7216 61 10 00 --- C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen 0 0 

7216 61 90 00 --- andere 0 0 
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7216 69 00 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

7216 91 -- door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten:   

7216 91 10 00 --- profielplaten 0 0 

7216 91 80 00 --- andere 0 0 

7216 99 00 00 -- andere 0 0 

7217 Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

7217 10 - niet bekleed, ook indien gepolijst:   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7217 10 10 00 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm 0 0 

  --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer: 0 0 

7217 10 31 00 ---- voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen   

7217 10 39 00 ---- ander 0 0 

7217 10 50 00 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7217 10 90 00 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

7217 20 - verzinkt:   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7217 20 10 00 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm 0 0 

7217 20 30 00 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer 0 0 
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7217 20 50 00 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7217 20 90 00 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

7217 30 - bekleed met andere onedele metalen:   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:   

7217 30 41 00 --- verkoperd 0 0 

7217 30 49 00 --- ander 0 0 

7217 30 50 00 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7217 30 90 00 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

7217 90 - ander:   

7217 90 20 00 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof 0 0 

7217 90 50 00 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof 0 0 

7217 90 90 00 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 
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  III. ROESTVRIJ STAAL   

7218 Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal:   

7218 10 00 00 - ingots en andere primaire vormen 0 0 

  - andere:   

7218 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede:   

7218 91 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7218 91 80 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7218 99 -- andere:   

  --- met een vierkante dwarsdoorsnede:   

7218 99 11 00 ---- gewalst of verkregen door continugieten 0 0 

7218 99 19 00 ---- gesmeed 0 0 

  --- andere:   

7218 99 20 00 ---- gewalst of verkregen door continugieten 0 0 

7218 99 80 00 ---- gesmeed 0 0 

7219 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer:   

  - enkel warm gewalst, opgerold:   

7219 11 00 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm 0 0 

7219 12 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:   

7219 12 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 12 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 13 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:   
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7219 13 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 13 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 14 -- met een dikte van minder dan 3 mm:   

7219 14 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 14 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  - enkel warm gewalst, niet opgerold:   

7219 21 -- met een dikte van meer dan 10 mm:   

7219 21 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 21 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 22 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:   

7219 22 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 22 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 23 00 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm 0 0 

7219 24 00 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm 0 0 

  - enkel koud gewalst:   

7219 31 00 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7219 32 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm:   

7219 32 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 
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7219 32 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 33 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:   

7219 33 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 33 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 34 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:   

7219 34 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 34 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 35 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm:   

7219 35 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 35 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7219 90  - andere:   

7219 90 20 00 -- geperforeerd 0 0 

7219 90 80 00 -- andere 0 0 

7220 Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm:   

  - enkel warm gewalst:   

7220 11 00 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7220 12 00 00 -- met een dikte van minder dan 4,75 mm 0 0 

7220 20 - enkel koud gewalst:   

  -- met een dikte van 3 mm of meer, bevattende:   

7220 20 21 00 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 
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7220 20 29 00 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,35 doch minder dan 3 mm, bevattende:   

7220 20 41 00 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7220 20 49 00 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  -- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende:   

7220 20 81 00 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7220 20 89 00 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7220 90  - andere:   

7220 90 20 00 -- geperforeerd 0 0 

7220 90 80 00 -- andere 0 0 

7221 00 Walsdraad van roestvrij staal:   

7221 00 10 00 - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7221 00 90 00 - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 Staven en profielen van roestvrij staal:   

  - staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:   

7222 11 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:   

  --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende:   

7222 11 11 00 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 
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7222 11 19 00 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  --- met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende: 0 0 

7222 11 81 00 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel   

7222 11 89 00 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 19 -- andere:   

7222 19 10 00 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 19 90 00 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 20 - staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen:   

  -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:   

  --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende:   

7222 20 11 00 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 20 19 00 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  --- met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan 80 mm, bevattende:   

7222 20 21 00 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 20 29 00 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  --- met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende:   

7222 20 31 00 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 
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7222 20 39 00 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

  -- andere, bevattende:   

7222 20 81 00 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 20 89 00 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 30 - andere staven:   

  -- gesmeed, bevattende:   

7222 30 51 00 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 30 91 00 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel 0 0 

7222 30 97 00 -- andere 0 0 

7222 40 - profielen:   

7222 40 10 00 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst 0 0 

7222 40 50 00 -- enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen 0 0 

7222 40 90 00 -- andere 0 0 

7223 00 Draad van roestvrij staal:   

  - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel:   

7223 00 11 00 -- bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer 

dan 22 gewichtspercenten chroom 

0 0 
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7223 00 19 00 -- ander 0 0 

  - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel:   

7223 00 91 00 -- bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet 

meer dan 6 gewichtspercenten aluminium 

0 0 

7223 00 99 00 -- ander 0 0 

  IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF 

VAN NIET-GELEGEERD STAAL 

  

7224 Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal:   

7224 10  - ingots en andere primaire vormen:   

7224 10 10 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

7224 10 90 00 -- andere 0 0 

7224 90 - andere:   

7224 90 02 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

  -- andere:   

  --- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede:   

  ---- warm gewalst of verkregen door continugieten:   

  ----- met een breedte van minder dan tweemaal de dikte:   

7224 90 03 00 ------ van sneldraaistaal 0 0 
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7224 90 05 00 ------ bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer dan 

1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium; 

bevattende 0,0008 of meer gewichstpercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de 

hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 

0 0 

7224 90 07 00 ------ andere 0 0 

7224 90 14 00 ----- andere 0 0 

7224 90 18 00 ---- gesmeed 0 0 

  --- andere:   

  ---- warm gewalst of verkregen door continugieten:   

7224 90 31 00 ----- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

0 0 

7224 90 38 00 ----- andere 0 0 

7224 90 90 00 ---- gesmeed 0 0 

7225  Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer:   

  - van siliciumstaal (transformatorstaal):   

7225 11 00 00 -- met georiënteerde korrel 0 0 

7225 19 -- andere:   

7225 19 10 00 --- warm gewalst 0 0 

7225 19 90 00 --- koud gewalst 0 0 

7225 30  - andere, enkel warm gewalst, opgerold:   

7225 30 10 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 
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7225 30 30 00 -- van sneldraaistaal 0 0 

7225 30 90 00 -- andere 0 0 

7225 40 - andere, enkel warm gewalst, niet opgerold:   

7225 40 12 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

7225 40 15 00 -- van sneldraaistaal 0 0 

  -- andere:   

7225 40 40 00 --- met een dikte van meer dan 10 mm 0 0 

7225 40 60 00 --- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm 0 0 

7225 40 90 00 --- met een dikte van minder dan 4,75 mm 0 0 

7225 50  - andere, enkel koud gewalst:   

7225 50 20 00 -- van sneldraaistaal 0 0 

7225 50 80 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

7225 91 00 00 -- elektrolytisch verzinkt 0 0 

7225 92 00 00 -- op andere wijze verzinkt 0 0 

7225 99 00 00 -- andere 0 0 

7226 Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm:   

  - van siliciumstaal (transformatorstaal):   

7226 11 00 00 -- met georiënteerde korrel 0 0 

7226 19 -- andere:   

7226 19 10 00 --- enkel warm gewalst 0 0 
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7226 19 80 00 --- andere 0 0 

7226 20 00 00 - van sneldraaistaal 0 0 

  - andere:   

7226 91 -- enkel warm gewalst:   

7226 91 20 00 --- van gereedschapsstaal 0 0 

  --- andere:   

7226 91 91 00 ---- met een dikte van 4,75 mm of meer 0 0 

7226 91 99 00 ---- met een dikte van minder dan 4,75 mm 0 0 

7226 92 00 00 -- enkel koud gewalst 0 0 

7226 99  -- andere:   

7226 99 10 00 --- elektrolytisch verzinkt 0 0 

7226 99 30 00 --- op andere wijze verzinkt 0 0 

7226 99 70 00 --- andere 0 0 

7227 Walsdraad van ander gelegeerd staal:   

7227 10 00 00 - van sneldraaistaal 0 0 

7227 20 00 00 - van siliciummangaanstaal 0 0 

7227 90 - ander:   

7227 90 10 00 -- bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) met andere elementen waarvan de 

hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 

0 0 
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7227 90 50 00 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

0 0 

7227 90 95 00 -- ander 0 0 

7228 Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-

gelegeerd staal: 

  

7228 10 - staven van sneldraaistaal:   

7228 10 20 00 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm 

geperst en enkel geplateerd 

0 0 

7228 10 50 00 -- gesmeed 0 0 

7228 10 90 00 -- andere 0 0 

7228 20 - staven van siliciummangaanstaal:   

7228 20 10 00 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst 0 0 

  -- andere:   

7228 20 91 00 --- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm 

geperst en enkel geplateerd 

0 0 

7228 20 99 00 --- andere 0 0 

7228 30 - andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:   

7228 30 20 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

  -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

molybdeen: 

  

7228 30 41 00 --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van 80 mm of meer 0 0 
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7228 30 49 00 --- andere 0 0 

  -- andere:   

  --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:   

7228 30 61 00 ---- met een diameter van 80 mm of meer 0 0 

7228 30 69 00 ---- met een diameter van minder dan 80 mm 0 0 

7228 30 70 00 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst 0 0 

7228 30 89 00 --- andere 0 0 

7228 40 - andere staven, enkel gesmeed:   

7228 40 10 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

7228 40 90 00 -- andere 0 0 

7228 50 - andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen:   

7228 50 20 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

7228 50 40 00 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

0 0 

  -- andere:   

  --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede:   

7228 50 61 00 ---- met een diameter van 80 mm of meer 0 0 

7228 50 69 00 ---- met een diameter van minder dan 80 mm 0 0 

7228 50 80 00 --- andere 0 0 
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7228 60 - andere staven:   

7228 60 20 00 -- van gereedschapsstaal 0 0 

7228 60 80 00 -- andere 0 0 

7228 70 - profielen:   

7228 70 10 00 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst 0 0 

7228 70 90 00 -- andere 0 0 

7228 80 00 00 - holle staven voor boringen 0 0 

7229 Draad van ander gelegeerd staal:   

7229 20 00 00 - van siliciummangaanstaal 0 0 

7229 90 - ander:   

7229 90 20 00 -- van sneldraaistaal 0 0 

7229 90 50 00 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent molybdeen 

0 0 

7229 90 90 00 -- ander 0 0 

73 HOOFDSTUK 73 - WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL   

7301 Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette 

delen; gelaste profielen van ijzer of van staal: 

  

7301 10 00 00 - damwandprofielen 0 0 

7301 20 00 00 - gelaste profielen 0 0 
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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: 

  

7302 10 - rails:   

7302 10 10 00 -- stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal 0 0 

  -- andere:   

  --- nieuwe:   

  ---- vignolerails:   

7302 10 21 00 ----- wegende per meter 46 kg of meer 0 0 

7302 10 23 00 ----- wegende per meter 27 kg of meer doch minder dan 46 kg 0 0 

7302 10 29  ----- wegende per meter minder dan 27 kg:   

7302 10 29 10 ------ wegende per meter minder dan 20 kg 0 0 

7302 10 29 90 ------ andere 0 0 

7302 10 40  ---- groefrails:   

7302 10 40 10 ------ wegende per meter minder dan 20 kg 0 0 

7302 10 40 90 ----- andere 0 0 

7302 10 50  ---- andere:   

7302 10 50 10 ----- wegende per meter minder dan 20 kg 0 0 

7302 10 50 90 ----- andere 0 0 
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7302 10 90 00 --- gebruikte 0 0 

7302 30 00 00 - wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels 5 0 

7302 40 00 00 - lasplaten en onderlegplaten 0 0 

7302 90 00 00 - andere 0 0 

7303 00 Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer:   

7303 00 10 00 - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 0 0 

7303 00 90 00 - andere 0 0 

7304 Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal:   

  - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:   

7304 11 00  -- van roestvrij staal:   

7304 11 00 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7304 11 00 90 --- andere 0 0 

7304 19 -- andere:   

7304 19 10  --- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm:   

7304 19 10 10 ---- met warmte-isolatie 0 0 

7304 19 10 90 ---- andere 0 0 

7304 19 30  --- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm   

7304 19 30 10 ---- met warmte-isolatie 0 0 
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7304 19 30 90 ---- andere 0 0 

7304 19 90  --- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm:   

7304 19 90 10  ---- met warmte-isolatie 0 0 

7304 19 90 90  ---- andere 0 0 

  - bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort 

gebruikt bij de olie- of gaswinning: 

  

7304 22 00 00 -- boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal 0 0 

7304 23 00 00 -- andere boorpijpen (drill pipes) 0 0 

7304 24 00 00 -- andere, van roestvrij staal 0 0 

7304 29 -- andere:   

7304 29 10 00 --- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm 0 0 

7304 29 30 00 --- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm 0 0 

7304 29 90 00 --- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm 0 0 

  - andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

7304 31 -- koud getrokken of koud gewalst:   

7304 31 20 00 --- precisiebuizen 0 0 

7304 31 80  --- andere:   

7304 31 80 10 ---- met warmte-isolatie 0 0 

7304 31 80 90 ---- andere 0 0 
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7304 39 -- andere:   

7304 39 10 00 --- 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 

0 0 

  --- andere:   

7304 39 30 00 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 421 mm en een wanddikte van meer dan 10,5 mm 0 0 

  ---- andere:   

  ----- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd:   

7304 39 52  ------ verzinkt:   

7304 39 52 10 -------- met warmte-isolatie 0 0 

7304 39 52 90 ------- andere 0 0 

7304 39 58  ------ andere:   

7304 39 58 10 ------- met warmte-isolatie 0 0 

7304 39 58 90 ------- andere 0 0 

  ----- andere, met een uitwendige diameter:   

7304 39 92  ------ van niet meer dan 168,3 mm    

7304 39 92 10 ------- met warmte-isolatie 0 0 

7304 39 92 90 ------- andere 0 0 

7304 39 93  ------ van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm:   

7304 39 93 10 ------- met warmte-isolatie 0 0 

7304 39 93 90 ------- andere 0 0 
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7304 39 99  ------ van meer dan 406,4 mm:   

7304 39 99 10 ------- met warmte-isolatie 0 0 

7304 39 99 90 ------- andere 0 0 

  - andere, met rond profiel, van roestvrij staal:   

7304 41 00  -- koud getrokken of koud gewalst:   

7304 41 00 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7304 41 00 90 --- andere 0 0 

7304 49 -- andere:   

7304 49 10 00 --- 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 

0 0 

  --- andere:   

7304 49 92  ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm:   

7304 49 92 10 ------ met warmte-isolatie 0 0 

7304 49 92 90 ----- andere 0 0 

7304 49 99  ---- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm:   

7304 49 99 10 ----- met warmte-isolatie 0 0 

7304 49 99 90  ----- andere 0 0 
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  - andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:   

7304 51 -- koud getrokken of koud gewalst:   

  --- recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch 

niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten 

chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte: 

  

7304 51 12 00 ---- van niet meer dan 0,5 m 0 0 

7304 51 18 00 ---- van meer dan 0,5 m 0 0 

  --- andere:   

7304 51 81 00 ---- precisiebuizen 0 0 

7304 51 89 00 ---- andere 0 0 

7304 59 -- andere:   

7304 59 10 00 --- 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 

0 0 

  --- andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 

0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichts-

percenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte: 

  

7304 59 32 00 ---- van niet meer dan 0,5 m 0 0 

7304 59 38 00 ---- van meer dan 0,5 m 0 0 

  --- andere:   

7304 59 92  ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm:   

7304 59 92 10 ----- met warmte-isolatie 0 0 
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7304 59 92 90 ----- andere 0 0 

7304 59 93  ---- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm:   

7304 59 93 10 ----- met warmte-isolatie 0 0 

7304 59 93 90  ----- andere 0 0 

7304 59 99  ---- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm:   

7304 59 99 10 ----- met warmte-isolatie 0 0 

7304 59 99 90  ----- andere 0 0 

7304 90 00 00 - andere 0 0 

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: 

  

  - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:   

7305 11 00  -- overlangs gelast, door booglassen onder poederdek:   

7305 11 00 10  --- met warmte-isolatie 0 0 

7305 11 00 90  --- andere 0 0 

7305 12 00  -- op andere wijze overlangs gelast:   

7305 12 00 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7305 12 00 90 --- andere 0 0 

7305 19 00 00 -- andere 0 0 
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7305 20 00 00 - bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning 0 0 

  - andere, gelast:   

7305 31 00  -- overlangs gelast:   

7305 31 00 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7305 31 00 90  --- andere 0 0 

7305 39 00  -- andere:    

7305 39 00 10  --- met warmte-isolatie 0 0 

7305 39 00 90  --- andere 0 0 

7305 90 00 00 - andere 0 0 

7306 Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel 

tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal: 

  

  - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:   

7306 11 -- gelast, van roestvrij staal:   

7306 11 10  --- overlangs gelast:   

7306 11 10 10 ---- met warmte-isolatie 0 0 

7306 11 10 90  ---- andere 0 0 

7306 11 90  --- spiraalvormig gelast:   

7306 11 90 10  ---- met warmte-isolatie 0 0 

7306 11 90 90  ---- andere 0 0 
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7306 19 -- andere:   

  --- overlangs gelast:   

7306 19 11  ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm:   

7306 19 11 10  ----- met warmte-isolatie 0 0 

7306 19 11 90  ----- andere 0 0 

7306 19 19  ---- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm:   

7306 19 19 10  ----- met warmte-isolatie 0 0 

7306 19 19 90  ----- andere 0 0 

7306 19 90  --- spiraalvormig gelast:   

7306 19 90 10  ---- met warmte-isolatie 0 0 

7306 19 90 90  ---- andere 0 0 

  - bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort 

gebruikt bij de olie- of gaswinning: 

  

7306 21 00 00 -- gelast, van roestvrij staal 0 0 

7306 29 00 00 -- andere 0 0 

7306 30 - andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:   

  -- precisiebuizen, met een wanddikte:   

7306 30 11 00 --- van niet meer dan 2 mm 0 0 
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7306 30 19 00 --- van meer dan 2 mm 0 0 

  -- andere:   

  --- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen):   

7306 30 41  ---- verzinkt:   

7306 30 41 10 ----- met warmte-isolatie 0 0 

7306 30 41 90 ----- andere 0 0 

7306 30 49  ---- andere:   

7306 30 49 10 ----- met warmte-isolatie 0 0 

7306 30 49 90 ----- andere 0 0 

  --- andere, met een uitwendige diameter:   

  ---- van niet meer dan 168,3 mm:   

7306 30 72  ----- verzinkt   

7306 30 72 10  ------ met warmte-isolatie 0 0 

7306 30 72 90  ------ andere 0 0 

7306 30 77  ----- andere:   

7306 30 77 10  ------ met warmte-isolatie 0 0 

7306 30 77 90  ----- andere 0 0 

7306 30 80  ---- van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm:   

7306 30 80 10  ----- met warmte-isolatie 0 0 

7306 30 80 90  ----- andere 0 0 
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7306 40 - andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal:   

7306 40 20  -- koud getrokken of koud gewalst:   

7306 40 20 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7306 40 20 90 --- andere 0 0 

7306 40 80  -- andere:   

7306 40 80 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7306 40 80 90 --- andere 0 0 

7306 50 - andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:   

7306 50 20 00 -- precisiebuizen 0 0 

7306 50 80  -- andere:   

7306 50 80 10 --- met warmte-isolatie 0 0 

7306 50 80 90 --- andere 0 0 

  - andere, gelast, ander dan met rond profiel:   

7306 61 -- met vierkant of rechthoekig profiel:   

  --- met een wanddikte van niet meer dan 2 mm:   

7306 61 11 00 ---- van roestvrij staal 0 0 

7306 61 19 00 ---- andere 0 0 

  --- met een wanddikte van 2 mm of meer:   

7306 61 91 00 ---- van roestvrij staal 0 0 

7306 61 99 00 ---- andere 0 0 
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7306 69 -- met ander profiel:   

7306 69 10 00 --- van roestvrij staal 0 0 

7306 69 90 00 --- andere 0 0 

7306 90 00 00 - andere 0 0 

7307 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van 

gietijzer, van ijzer of van staal: 

  

  - gegoten:   

7307 11 -- van niet-smeedbaar gietijzer:   

7307 11 10 00 --- voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 5 0 

7307 11 90 00 --- andere 5 0 

7307 19 -- andere:   

7307 19 10 00 --- van smeedbaar gietijzer 5 0 

7307 19 90 00 --- andere 5 0 

  - andere, van roestvrij staal:   

7307 21 00 00 -- flenzen 5 0 

7307 22 -- ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad:   

7307 22 10 00 --- moffen 0 0 

7307 22 90 00 --- ellebogen en bochten 0 0 

7307 23 -- hulpstukken, door stomplassen te bevestigen:   

7307 23 10 00 --- ellebogen en bochten 5 0 
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7307 23 90 00 --- andere 5 0 

7307 29 -- andere:   

7307 29 10 00 --- met schroefdraad 5 0 

7307 29 30 00 --- door lassen te bevestigen 5 0 

7307 29 90 00 --- andere 5 0 

  - andere:   

7307 91 00 00 -- flenzen 5 0 

7307 92 -- ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad:   

7307 92 10 00 --- moffen 0 0 

7307 92 90 00 --- ellebogen en bochten 0 0 

7307 93 -- hulpstukken, door stomplassen te bevestigen:   

  --- met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm:   

7307 93 11 00 ---- ellebogen en bochten 5 0 

7307 93 19 00 ---- andere 5 0 

  --- met een grootste uitwendige diameter van meer dan 609,6 mm:   

7307 93 91 00 ---- ellebogen en bochten 5 0 

7307 93 99 00 ---- andere 5 0 

7307 99 -- andere:   

7307 99 10  --- met schroefdraad:   

7307 99 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7307 99 10 90 ---- andere 5 0 

7307 99 30 00 --- door lassen te bevestigen 5 0 

7307 99 90 00 --- andere 5 0 

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, van ijzer 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: 

  

7308 10 00 00 - bruggen en brugdelen 0 0 

7308 20 00 00 - vakwerkmasten en andere masten 0 0 

7308 30 00 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 0 0 

7308 40 - steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal:   

7308 40 10 00 -- materiaal voor de ondersteuning in de mijnbouw 0 0 

7308 40 90 00 -- ander 0 0 

7308 90 - andere:   

7308 90 10 00 -- waterkeringen, sluisdeuren, laad- en lossteigers, vaste droogdokken en andere waterbouwkundige 

constructiewerken 

0 0 

  -- andere:   

  --- geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen:   

7308 90 51 00 ---- gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag 0 0 
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7308 90 59 00 ---- andere 0 0 

7308 90 99 00 --- andere 0 0 

7309 00 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan 

voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een inhouds-

ruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te 

koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding: 

  

7309 00 10 00 - voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas) 7 0 

  - voor vloeistoffen:   

7309 00 30 00 -- inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 7 0 

  -- andere, met een inhoudsruimte:   

7309 00 51 00 --- van meer dan 100 000 l 7 0 

7309 00 59 00 --- van niet meer dan 100 000 l 7 0 

7309 00 90 00 - voor vaste stoffen 7 0 

7310 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke 

goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van 

staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of 

van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-

isolerende bekleding: 

  

7310 10 00 00 - met een inhoudsruimte van 50 l of meer 5 0 

  - met een inhoudsruimte van minder dan 50 l:   

7310 21 -- blikken die door solderen of door felsen worden gesloten:   

7310 21 11 00 --- blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen 5 0 
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7310 21 19 00 --- blikken van de soort gebruikt voor dranken 5 0 

  --- andere, met een wanddikte:   

7310 21 91 00 ---- van minder dan 0,5 mm 5 0 

7310 21 99 00 ---- van 0,5 mm of meer 5 0 

7310 29 -- andere:   

7310 29 10 00 --- met een wanddikte van minder dan 0,5 mm 5 0 

7310 29 90 00 --- met een wanddikte van 0,5 mm of meer 5 0 

7311 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal:   

7311 00 10 00 - naadloze 5 0 

  - andere, met een inhoud:   

7311 00 91 00 -- van minder dan 1 000 l 5 0 

7311 00 99 00 -- van 1 000 l of meer 5 0 

7312 Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden 

van elektriciteit: 

  

7312 10 - kabels en strengen:   

7312 10 20 00 -- van roestvrij staal 0 0 

  -- andere, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede:   

  --- van niet meer dan 3 mm:   

7312 10 41 00 ---- bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 0 0 
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7312 10 49 00 ---- andere 0 0 

  --- van meer dan 3 mm:   

  ---- strengen:   

7312 10 61 00 ----- niet bekleed 0 0 

  ----- bekleed:   

7312 10 65 00 ------ verzinkt 0 0 

7312 10 69 00 ------ andere 0 0 

  ---- kabels, gesloten kabels daaronder begrepen:   

  ----- niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede:   

7312 10 81 00 ------ van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm 0 0 

7312 10 83 00 ------ van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm 0 0 

7312 10 85 00 ------ van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm 0 0 

7312 10 89 00 ------ van meer dan 48 mm 0 0 

7312 10 98 00 ----- andere 0 0 

7312 90 00 00 - andere 0 0 

7313 00 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 

0 0 
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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: 

  

  - geweven metaaldoek:   

7314 12 00 00 -- eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal 0 0 

7314 14 00 00 -- ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal 0 0 

7314 19 00 00 -- ander 0 0 

7314 20 - metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de grootste afmeting der dwars-

doorsnede 3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm² of meer: 

  

7314 20 10 00 -- van geribde draad 0 0 

7314 20 90 00 -- ander 0 0 

  - ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast:   

7314 31 00 00 -- verzinkt 0 0 

7314 39 00 00 -- ander 0 0 

  - ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk:   

7314 41 -- verzinkt:   

7314 41 10 00 --- zeskant vlechtwerk 0 0 

7314 41 90 00 --- ander 0 0 

7314 42 -- bekleed met kunststof:   

7314 42 10 00 --- zeskant vlechtwerk 0 0 

7314 42 90 00 --- ander 0 0 
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7314 49 00 00 -- ander 0 0 

7314 50 00 00 - plaatgaas 0 0 

7315 Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal:   

  - scharnierende kettingen en delen daarvan:   

7315 11 -- rolkettingen:   

7315 11 10 00 --- van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwielen 5 0 

7315 11 90 00 --- andere 5 0 

7315 12 00 00 -- andere kettingen 5 0 

7315 19 00 00 -- delen 5 0 

7315 20 00 00 - sneeuwkettingen 5 0 

  - andere kettingen:   

7315 81 00 00 -- damkettingen 5 0 

7315 82 -- andere kettingen, met gelaste schakels:   

7315 82 10 00 --- vervaardigd uit materiaal waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede niet meer dan 16 mm 

bedraagt 

5 0 

7315 82 90 00 --- vervaardigd uit materiaal waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede meer dan 16 mm 

bedraagt 

5 0 

7315 89 00 00 -- andere 5 0 

7315 90 00 00 - andere delen 5 0 
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7316 00 00 00 Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal 5 0 

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: 

  

7317 00 10 00 - punaises 0 0 

  - andere:   

  -- uit draad:   

7317 00 20 00 --- nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen 0 0 

7317 00 40 00 --- nagels en spijkers van staal, gehard, bevattende 0,5 of meer gewichtspercenten koolstof 0 0 

  --- andere:   

7317 00 61 00 ---- verzinkt 0 0 

7317 00 69 00 ---- andere 0 0 

7317 00 90 00 -- andere 0 0 

7318 Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, 

splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende 

sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal: 

  

  - artikelen met schroefdraad:   

7318 11 00 00 -- kraagschroeven 5 0 

7318 12 -- andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken:   

7318 12 10 00 --- van roestvrij staal 5 0 
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7318 12 90  --- andere:   

7318 12 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 12 90 90 ---- andere 5 0 

7318 13 00 00 -- oogschroeven en schroefhaken 5 0 

7318 14 -- zelftappende schroeven:   

7318 14 10 00 --- van roestvrij staal 2 0 

  --- andere:   

7318 14 91  ---- plaatschroeven:   

7318 14 91 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 14 91 90 ----- andere 5 0 

7318 14 99  ---- andere:   

7318 14 99 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 14 99 90 ----- andere 5 0 

7318 15 -- andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen:   

7318 15 10  --- schroeven, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de dikte van de schacht niet 

meer bedraagt dan 6 mm: 

  

7318 15 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7318 15 10 90 ---- andere 5 0 

  --- andere:   

7318 15 20 00 ---- voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen 5 0 

  ---- andere:   

  ----- zonder kop:   

7318 15 30 00 ------ van roestvrij staal 5 0 

  ------ andere, met een trekvastheid:   

7318 15 41  ------- van minder dan 800 MPa:   

7318 15 41 10 -------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 15 41 90 -------- andere 5 0 

7318 15 49 00 ------- van 800 MPa of meer 5 0 

  ----- met kop:   

  ------ met gleuf of kruisgleuf:   

7318 15 51 00 ------- van roestvrij staal 5 0 

7318 15 59  ------- andere:   

7318 15 59 10 -------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 15 59 90 -------- andere 5 0 

  ------ met binnenzeskant:   

7318 15 61  ------- van roestvrij staal:   

7318 15 61 10 -------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7318 15 61 90 -------- andere 5 0 

7318 15 69  ------- andere:   

7318 15 69 10 -------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 15 69 90 -------- andere 5 0 

  ------ zeskantkop:   

7318 15 70 00 ------- van roestvrij staal 5 0 

  ------- andere, met een trekvastheid:   

7318 15 81  -------- van minder dan 800 MPa:   

7318 15 81 10 --------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 15 81 90 --------- andere 5 0 

7318 15 89  -------- van 800 MPa of meer:   

7318 15 89 10 --------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 15 89 90 --------- andere 5 0 

7318 15 90  ------ andere:   

7318 15 90 10 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 15 90 90 ------- andere 5 0 

7318 16 -- moeren:   

7318 16 10  --- gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de diameter van de opening niet meer 

bedraagt dan 6 mm: 

  

7318 16 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7318 16 10 90 ---- andere 5 0 

  --- andere:   

7318 16 30  ---- van roestvrij staal:   

7318 16 30 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 16 30 90 ----- andere 5 0 

  ---- andere:   

7318 16 50  ----- borgmoeren:   

7318 16 50 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 16 50 90 ------ andere 5 0 

  ----- andere, met een binnendiameter:   

7318 16 91  ------ van niet meer dan 12 mm:   

7318 16 91 10 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 16 91 90 ------- andere 5 0 

7318 16 99  ------ van meer dan 12 mm:   

7318 16 99 10 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 16 99 90 ------- andere 5 0 

7318 19 00  -- andere:   

7318 19 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7318 19 00 90 --- andere 5 0 

  - artikelen zonder schroefdraad:   

7318 21 00  -- veerringen en andere verende sluitringen:   

7318 21 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 21 00 90 --- andere 5 0 

7318 22 00  -- andere sluitringen   

7318 22 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 22 00 90 --- andere 5 0 

7318 23 00  -- massieve klinknagels en klinkbouten:   

7318 23 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 23 00 90 --- andere 5 0 

7318 24 00  -- splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën:   

7318 24 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 24 00 90 --- andere 5 0 

7318 29 00  -- andere:   

7318 29 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7318 29 00 90 --- andere 1 0 
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7319 Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor 

handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders 

genoemd noch elders onder begrepen: 

  

7319 20 00 00 - veiligheidsspelden 5 0 

7319 30 00 00 - andere spelden 5 0 

7319 90  - andere:   

7319 90 10 00 -- naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden 5 0 

7319 90 90 00 -- andere 5 0 

7320 Veren en veerbladen, van ijzer of van staal:   

7320 10 - bladveren en veerbladen daarvoor:   

  -- warm gevormd:   

7320 10 11 00 --- paraboolveren en veerbladen daarvoor 5 0 

7320 10 19 00 --- andere 5 0 

7320 10 90 00 -- andere 5 0 

7320 20 - schroefveren:   

7320 20 20 00 -- warm gevormd 5 0 

  -- andere:   

7320 20 81  --- drukveren (met uitzondering van voluutveren):   

7320 20 81 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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7320 20 81 90 ---- andere 5 0 

7320 20 85  --- trekveren:   

7320 20 85 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7320 20 85 90 ---- andere 5 0 

7320 20 89  --- andere:   

7320 20 89 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7320 20 89 90 ---- andere 5 0 

7320 90 - andere:   

7320 90 10  -- vlakke spiraalveren:   

7320 90 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7320 90 10 90 --- andere 5 0 

7320 90 30  -- schotelveren:   

7320 90 30 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7320 90 30 90 --- andere 5 0 

7320 90 90  -- andere:   

7320 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7320 90 90 90 --- andere 5 0 
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7321 Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale verwarming 

daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke niet-

elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van 

staal: 

  

  - kook- of braadtoestellen en bordenwarmers:   

7321 11 -- voor gas of voor gas en andere brandstof:   

7321 11 10 00 --- voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begrepen 10 0 

7321 11 90 00 --- andere 5 0 

7321 12 00 00 -- voor vloeibare brandstof 5 0 

7321 19 00 00 -- andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 5 0 

  - andere toestellen:   

7321 81 -- voor gas of voor gas en andere brandstof:   

7321 81 10 00 --- met afvoer voor de verbrandingsgassen 5 0 

7321 81 90 00 --- andere 5 0 

7321 82 -- voor vloeibare brandstof:   

7321 82 10 00 --- met afvoer voor de verbrandingsgassen 5 0 

7321 82 90 00 --- andere 5 0 

7321 89 00 00 -- andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 5 0 

7321 90 00 00 - delen 5 0 
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7322 Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, 

van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die 

met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden 

van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of 

blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal: 

  

  - radiatoren en delen daarvan:   

7322 11 00 00 -- van gietijzer 10 0 

7322 19 00 00 -- andere 5 0 

7322 90 00 - andere:   

7322 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 1 0 

  -- andere:   

7322 90 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7322 90 00 98 --- andere 5 0 

7323 Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; 

ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, 

voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal: 

  

7323 10 00 00 - ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, 

voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 

5 0 

  - andere:   

7323 91 00 00 -- van gietijzer, niet geëmailleerd 5 0 

7323 92 00 00 -- van gietijzer, geëmailleerd 5 0 

7323 93 -- van roestvrij staal:   

7323 93 10 00 --- tafelgerei 5 0 
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7323 93 90 00 --- andere 5 0 

7323 94 -- van ijzer of van staal, geëmailleerd:   

7323 94 10 00 --- tafelgerei 5 0 

7323 94 90 00 --- andere 5 0 

7323 99 -- andere:   

7323 99 10 00 --- tafelgerei 5 0 

  --- andere:   

7323 99 91 00 ---- gevernist of geverfd 5 0 

7323 99 99 00 ---- andere 5 0 

7324 Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal:   

7324 10 00  - gootstenen en wasbakken van roestvrij staal:   

7324 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

7324 10 00 90 -- andere 5 0 

  - badkuipen:   

7324 21 00 00 -- van gietijzer, ook indien geëmailleerd 10 0 

7324 29 00 00 -- andere 10 0 

7324 90 00  - andere, delen daaronder begrepen:   

7324 90 00 10 -- toiletartikelen en sanitaire artikelen (met uitzondering van delen daarvan), voor gebruik in burger-

luchtvaartuigen 

0,5 0 

7324 90 00 90 -- andere 5 0 
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7325 Andere gegoten werken van ijzer of van staal:   

7325 10 - van niet-smeedbaar gietijzer:   

7325 10 50 00 -- straatpotten 5 0 

  -- andere:   

7325 10 92 00 --- artikelen voor rioleringswerken of voor andere leidingen 5 0 

7325 10 99 00 --- andere 5 0 

  - andere:   

7325 91 00 00 -- kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 5 0 

7325 99 -- andere:   

7325 99 10 00 --- van smeedbaar gietijzer 5 0 

7325 99 90 00 --- andere 5 0 

7326 Andere werken van ijzer of van staal:   

  - gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt:   

7326 11 00 00 -- kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 5 0 

7326 19 -- andere:   

7326 19 10 00 --- gesmeed 5 0 

7326 19 90 --- andere:   

7326 19 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 5 0 

7326 19 90 90 ---- andere   
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7326 20 - werken van ijzer- of staaldraad:   

7326 20 30 00 -- kooien en volières 5 0 

7326 20 50 00 -- manden en korven van draad 5 0 

7326 20 80  -- andere:   

7326 20 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

7326 20 80 90 --- andere 5 0 

7326 90 - andere:   

7326 90 10 00 -- tabaksdozen, sigarettenkokers, poederdozen, lippenstifthouders en dergelijke artikelen voor 

persoonlijk gebruik 

5 0 

7326 90 30 00 -- ladders en trapladders 5 0 

7326 90 40 00 -- paletten en laadborden voor de behandeling van goederen 5 0 

7326 90 50 00 -- haspels voor kabels, slangen, enz. 5 0 

7326 90 60 00 -- niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dakgoten, bevestigingshaken en andere 

artikelen voor bouwwerken 

5 0 

7326 90 70 00 -- slibemmers en dergelijke artikelen van plaatstaal voor het filtreren van water bij de ingang van 

rioleringen 

5 0 

  -- andere werken van ijzer of staal:   

7326 90 91 00 --- gesmeed 5 0 

7326 90 93  --- gestampt   

7326 90 93 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7326 90 93 90 ---- andere 5 0 
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7326 90 95 00 --- gesinterd 5 0 

7326 90 98  --- andere:   

7326 90 98 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

7326 90 98 90 ---- andere 5 0 

74 HOOFDSTUK 74 - KOPER EN WERKEN VAN KOPER   

7401 00 00 00 Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper) 0 0 

7402 00 00 00 Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren 0 0 

7403 Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:   

  - geraffineerd koper:   

7403 11 00 00 -- kathoden en in stukken gesneden kathoden 0 0 

7403 12 00 00 -- wire-bars 0 0 

7403 13 00 00 -- billets 0 0 

7403 19 00 00 -- andere 0 0 

  - koperlegeringen:   

7403 21 00 00 -- koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 0 0 

7403 22 00 00 -- koper-tinlegeringen (brons) 0 0 

7403 29 00 00 -- andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen bedoeld bij post 7405) 0 0 
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7404 00 Resten en afval, van koper:   

7404 00 10 00 - van geraffineerd koper 0 0 

  - van koperlegeringen:   

7404 00 91 00 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 0 0 

7404 00 99 00 -- andere 0 0 

7405 00 00 00 Toeslaglegeringen van koper 0 0 

7406 Poeder en schilfers, van koper:   

7406 10 00 00 - poeder, andere dan met lamellaire structuur 0 0 

7406 20 00 00 - poeder met lamellaire structuur; schilfers 0 0 

7407 Staven en profielen, van koper:   

7407 10 00 00 - van geraffineerd koper 0 0 

  - van koperlegeringen:   

7407 21 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):   

7407 21 10 00 --- staven 0 0 

7407 21 90 00 --- profielen 0 0 

7407 29  -- andere:   

7407 29 10 00 --- van koper-nikkellegeringen of koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 0 0 
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7407 29 90 00 --- andere 0 0 

7408 Draad van koper:   

  - van geraffineerd koper:   

7408 11 00 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm overtreft 0 0 

7408 19 -- ander:   

7408 19 10 00 --- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm overtreft 0 0 

7408 19 90 00 --- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm niet overtreft 0 0 

  - van koperlegeringen:   

7408 21 00 00 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 0 0 

7408 22 00 00 -- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 0 0 

7408 29 00 00 -- andere 0 0 

7409 Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm:   

  - van geraffineerd koper:   

7409 11 00 00 -- opgerold 0 0 

7409 19 00 00 -- andere 0 0 

  - van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):   

7409 21 00 00 -- opgerold 0 0 

7409 29 00 00 -- andere 0 0 

  - van koper-tinlegeringen (brons):   

7409 31 00 00 -- opgerold 0 0 
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7409 39 00 00 -- andere 0 0 

7409 40 - van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver):   

7409 40 10 00 -- van koper-nikkellegeringen 0 0 

7409 40 90 00 -- van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 0 0 

7409 90 00 00 - van andere koperlegeringen 0 0 

7410 Bladkoper (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke 

dragers) met een dikte van niet meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend): 

  

  - niet op een drager:   

7410 11 00 00 -- van geraffineerd koper 0 0 

7410 12 00 00 -- van koperlegeringen 0 0 

  - op een drager:   

7410 21 00 00 -- van geraffineerd koper 0 0 

7410 22 00 00 -- van koperlegeringen 0 0 

7411 Buizen en pijpen, van koper:   

7411 10 - van geraffineerd koper:   

  -- recht, met een wanddikte:   

7411 10 11 00 --- van meer dan 0,6 mm 0 0 

7411 10 19 00 --- van niet meer dan 0,6 mm 0 0 
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7411 10 90 00 -- andere 0 0 

  - van koperlegeringen:   

7411 21 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):   

7411 21 10 00 --- recht 0 0 

7411 21 90 00 --- andere 0 0 

7411 22 00 00 -- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 0 0 

7411 29 00 00 -- andere 0 0 

7412 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van koper (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, 

moffen): 

  

7412 10 00 00 - van geraffineerd koper 0 0 

7412 20 00 00 - van koperlegeringen 0 0 

7413 00 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet-geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit:   

7413 00 20 00 - van geraffineerd koper 0 0 

7413 00 80 00 - van koperlegeringen 0 0 

[7414]    

7415 Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen, van koper of met schacht 

van ijzer of van staal en een koperen kop; schroeven, bouten, moeren, schroefhaken, klinknagels en 

klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en 

andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van koper: 
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7415 10 00 00 - draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen 0 0 

  - andere artikelen, zonder schroefdraad:   

7415 21 00 00 -- sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) 0 0 

7415 29 00 00 -- andere 0 0 

  - andere artikelen, met schroefdraad:   

7415 33 00 00 -- schroeven; bouten en moeren 0 0 

7415 39 00 00 -- andere 0 0 

[7416]    

[7417]    

7418 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van koper; 

sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor 

dergelijke doeleinden, van koper: 

  

  - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes 

en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden: 

  

7418 11 00 00 -- sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of 

voor dergelijke doeleinden 

0 0 

7418 19  -- andere:   

7418 19 10 00 --- komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet-elektrisch, alsmede delen daarvan 0 0 

7418 19 90 00 --- andere 0 0 

7418 20 00 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 0 0 
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7419 Andere werken van koper:   

7419 10 00 00 - kettingen en delen daarvan 0 0 

  - andere:   

7419 91 00 00 -- gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder bewerkt 0 0 

7419 99  -- andere:   

7419 99 10 00 --- doek (met inbegrip van band zonder einde), rasters en netten van koperdraad waarvan de doorsnede 

nooit meer dan 6 mm bedraagt; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper 

0 0 

7419 99 30 00 --- veren 0 0 

7419 99 90 00 --- andere 0 0 

75 HOOFDSTUK 75 - NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL   

7501 Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie:   

7501 10 00 00 - nikkelmatte 0 0 

7501 20 00 00 - nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie 0 0 

7502 Ruw nikkel:   

7502 10 00 00 - niet-gelegeerd nikkel 0 0 

7502 20 00 00 - nikkellegeringen 0 0 

7503 00 Resten en afval, van nikkel:   

7503 00 10 00 - van niet-gelegeerd nikkel 0 0 

7503 00 90 00 - van nikkellegeringen 0 0 
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7504 00 00 00 Poeder en schilfers, van nikkel 0 0 

7505 Staven, profielen en draad, van nikkel:   

  - staven en profielen:   

7505 11 00 00 -- van niet-gelegeerd nikkel 0 0 

7505 12 00 00 -- van nikkellegeringen 0 0 

  - draad:   

7505 21 00 00 -- van niet-gelegeerd nikkel 0 0 

7505 22 00 00 -- van nikkellegeringen 0 0 

7506 Platen, bladen en strippen, van nikkel:   

7506 10 00 00 - van niet-gelegeerd nikkel 0 0 

7506 20 00 00 - van nikkellegeringen 0 0 

7507 Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen), van nikkel: 

  

  - buizen en pijpen:   

7507 11 00 00 -- van niet-gelegeerd nikkel 0 0 

7507 12 00 00 -- van nikkellegeringen 0 0 

7507 20 00 00 - hulpstukken voor buisleidingen 0 0 

7508 Andere werken van nikkel:   

7508 10 00 00 - metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad 0 0 

7508 90 00 00 - andere 0 0 
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76 HOOFDSTUK 76 - ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM   

7601 Ruw aluminium:   

7601 10 00 00 - niet-gelegeerd aluminium 0 0 

7601 20 - aluminiumlegeringen:   

7601 20 10 00 -- primair 0 0 

  -- secundair:   

7601 20 91 00 --- in ingots of in vloeibare staat 0 0 

7601 20 99 00 --- andere 0 0 

7602 00 Resten en afval, van aluminium:   

  - resten:   

7602 00 11 00 -- draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel; resten van bladaluminium, gekleurd, bekleed of 

beplakt, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

0 0 

7602 00 19 00 -- andere (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen) 0 0 

7602 00 90 00 - afval 0 0 

7603 Poeder en schilfers, van aluminium:   

7603 10 00 00 - poeder, ander dan met lamellaire structuur 0 0 

7603 20 00 00 - poeder met lamellaire structuur; schilfers 0 0 

7604 Staven en profielen, van aluminium:   

7604 10 - van niet-gelegeerd aluminium:   

7604 10 10 00 -- staven 0 0 
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7604 10 90 00 -- profielen 0 0 

  - van aluminiumlegeringen:   

7604 21 00 00 -- holle profielen 0 0 

7604 29 -- andere:   

7604 29 10 00 --- staven 0 0 

7604 29 90 00 --- profielen 0 0 

7605 Draad van aluminium:   

  - van niet-gelegeerd aluminium:   

7605 11 00 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft 0 0 

7605 19 00 00 -- ander 0 0 

  - van aluminiumlegeringen:   

7605 21 00 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft 0 0 

7605 29 00 00 -- ander 0 0 

7606 Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm:   

  - vierkant of rechthoekig:   

7606 11 -- van niet-gelegeerd aluminium:   

7606 11 10 00 --- geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 0 0 

  --- andere, met een dikte:   

7606 11 91 00 ---- van minder dan 3 mm 0 0 

7606 11 93 00 ---- van 3 of meer doch minder dan 6 mm 0 0 
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7606 11 99 00 ---- van 6 mm of meer 0 0 

7606 12 -- van aluminiumlegeringen:   

7606 12 10 00 --- strippen voor jaloezieën 0 0 

  --- andere:   

7606 12 50 00 ---- geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 0 0 

  ---- andere, met een dikte:   

7606 12 91 00 ----- van minder dan 3 mm 0 0 

7606 12 93 00 ----- van 3 of meer doch minder dan 6 mm 0 0 

7606 12 99 00 ----- van 6 mm of meer 0 0 

  - andere:   

7606 91 00 00 -- van niet-gelegeerd aluminium 0 0 

7606 92 00 00 -- van aluminiumlegeringen 0 0 

7607 Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op 

dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend): 

  

  - niet op een drager:   

7607 11 -- enkel gewalst:   

7607 11 10 00 --- met een dikte van minder dan 0,021 mm 0 0 

7607 11 90 00 --- met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm 0 0 
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7607 19 -- andere:   

7607 19 10 00 --- met een dikte van minder dan 0,021 mm 0 0 

  --- met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm:   

7607 19 91 00 ---- zelfklevend 0 0 

7607 19 99 00 ---- andere 0 0 

7607 20 - op een drager:   

7607 20 10 00 -- met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van minder dan 0,021 mm 0 0 

  -- met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van 0,021 of meer doch niet meer dan 

0,2 mm: 

  

7607 20 91 00 --- zelfklevend 0 0 

7607 20 99 00 --- andere 0 0 

7608 Buizen en pijpen, van aluminium:   

7608 10 00 00 - van niet-gelegeerd aluminium 0 0 

7608 20 - van aluminiumlegeringen:   

7608 20 20 00 -- gelast 0 0 

  -- andere:   

7608 20 81 00 --- enkel warm geperst 0 0 

7608 20 89 00 --- andere 0 0 
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7609 00 00 00 Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van 

aluminium 

0 0 

7610 Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, vakwerk-

masten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen 

daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken 

bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, gereedgemaakt 

voor gebruik in constructiewerken: 

  

7610 10 00 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 0 0 

7610 90 - andere:   

7610 90 10 00 -- bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten 0 0 

7610 90 90 00 -- andere 0 0 

7611 00 00 00 Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere dan 

voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer dan 

300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook 

indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 

0 0 

7612 Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes 

daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar 

gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een 

mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of 

voorzien van een warmte-isolerende bekleding: 

  

7612 10 00 00 - soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta) 0 0 

7612 90 - andere:   

7612 90 10 00 -- stijve buisjes 0 0 

7612 90 20 00 -- van de soort gebruikt als aerosolverpakking 0 0 

  -- andere, met een inhoudsruimte:   

7612 90 91 00 --- van 50 l of meer 0 0 
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7612 90 98 00 --- van minder dan 50 l 0 0 

7613 00 00 00 Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium 0 0 

7614 Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van 

elektriciteit: 

  

7614 10 00 00 - met een kern van staal 0 0 

7614 90 00 00 - andere 0 0 

7615 Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van 

aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het 

polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium: 

  

  - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes 

en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden: 

  

7615 11 00 00 -- sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of 

voor dergelijke doeleinden 

0 0 

7615 19 -- andere:   

7615 19 10 00 --- gegoten 0 0 

7615 19 90 00 --- andere 0 0 

7615 20 00 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 0 0 

7616 Andere werken van aluminium:   

7616 10 00 00 - draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, 

klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen 

0 0 

  - andere:   

7616 91 00 00 -- metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad 0 0 
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7616 99 -- andere:   

7616 99 10 00 --- gegoten 0 0 

7616 99 90 00 --- andere 0 0 

78 HOOFDSTUK 78 - LOOD EN WERKEN VAN LOOD   

7801 Ruw lood:   

7801 10 00 00 - geraffineerd lood 0 0 

  - ander:   

7801 91 00 00 -- waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste gewicht voorkomt 0 0 

7801 99 -- ander:   

7801 99 10 00 --- bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood) 0 0 

  --- ander:   

7801 99 91 00 ---- loodlegeringen 0 0 

7801 99 99 00 ---- ander 0 0 

7802 00 00 00 Resten en afval, van lood 0 0 

[7803]    

7804 Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood:   

  - platen, bladen en strippen:   

7804 11 00 00 -- bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 0 0 

7804 19 00 00 -- andere 0 0 
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7804 20 00 00 - poeder en schilfers 0 0 

[7805]    

7806 00 Andere werken van lood:   

7806 00 10 00 - bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer of de 

opslag van radioactieve stoffen (Euratom) 

0 0 

7806 00 30 00 - Staven, profielen en draad 0 0 

7806 00 50 00 - Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen) 

0 0 

7806 00 80 00 - andere 0 0 

79 HOOFDSTUK 79 - ZINK EN WERKEN VAN ZINK   

7901 Ruw zink:   

  - niet-gelegeerd zink:   

7901 11 00 00 -- bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink 0 0 

7901 12 -- bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink:   

7901 12 10 00 --- bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink 0 0 

7901 12 30 00 --- bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink 0 0 

7901 12 90 00 --- bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink 0 0 

7901 20 00 00 - zinklegeringen 0 0 

7902 00 00 00 Resten en afval, van zink 0 0 

7903 Zinkstof; poeder en schilfers, van zink:   

7903 10 00 00 - zinkstof 0 0 
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7903 90 00 00 - andere 0 0 

7904 00 00 00 Staven, profielen en draad, van zink 0 0 

7905 00 00 00 Platen, bladen en strippen, van zink 0 0 

[7906]    

7907 00  Andere werken van zink:   

7907 00 10 00 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen) 

0 0 

7907 00 90 00 - andere 0 0 

80 HOOFDSTUK 80 - TIN EN WERKEN VAN TIN   

8001 Ruw tin:   

8001 10 00 00 - niet-gelegeerd tin 0 0 

8001 20 00 00 - tinlegeringen 0 0 

8002 00 00 00 Resten en afval, van tin 0 0 

8003 00 00 00 Staven, profielen en draad, van tin 0 0 

[8004]     

[8005]     

[8006]     

8007 00  Andere werken van tin:   

8007 00 10 00 - platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,2 mm 0 0 
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8007 00 30 00 - bladtin (stanniool) (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op 

dergelijke dragers), met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend); 

poeder en schilfers 

0 0 

8007 00 50 00 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen) 

0 0 

8007 00 90 00 - andere 0 0 

81 HOOFDSTUK 81 - ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN   

8101 Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8101 10 00 00 - poeder 0 0 

  - andere:   

8101 94 00 00 -- ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 0 0 

8101 96 00 00 -- draad 0 0 

8101 97 00 00 -- resten en afval 0 0 

8101 99  -- andere:   

8101 99 10 00 --- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 0 0 

8101 99 90 00 --- andere 0 0 

8102 Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8102 10 00 00 - poeder 0 0 

  - andere:   

8102 94 00 00 -- ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 0 0 
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8102 95 00 00 -- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 0 0 

8102 96 00 00 -- draad 0 0 

8102 97 00 00 -- resten en afval 0 0 

8102 99 00 00 -- andere 0 0 

8103 Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8103 20 00 00 - ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder 0 0 

8103 30 00 00 - resten en afval 0 0 

8103 90 - andere:   

8103 90 10 00 -- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, draad, platen, bladen en strippen 0 0 

8103 90 90 00 -- andere 0 0 

8104 Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

  - ruw magnesium:   

8104 11 00 00 -- bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium 0 0 

8104 19 00 00 -- ander 0 0 

8104 20 00 00 - resten en afval 0 0 

8104 30 00 00 - draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder 0 0 

8104 90 00 00 - andere 0 0 
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8105 Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en 

afval daaronder begrepen: 

  

8105 20 00 00 - kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt; poeder 0 0 

8105 30 00 00 - resten en afval 0 0 

8105 90 00 00 - andere 0 0 

8106 00 Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8106 00 10 00 - ruw bismut; resten en afval; poeder 0 0 

8106 00 90 00 - andere 0 0 

8107 Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8107 20 00 00 - ruw cadmium; poeder 0 0 

8107 30 00 00 - resten en afval 0 0 

8107 90 00 00 - andere 0 0 

8108 Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8108 20 00 - ruw titaan; poeder:   

8108 20 00 10 -- poreus titaan 0 0 

8108 20 00 20 -- poeder 0 0 

8108 20 00 90 -- ander 0 0 

8108 30 00 00 - resten en afval 0 0 
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8108 90 - andere:   

8108 90 30 00 -- staven, profielen en draad 0 0 

8108 90 50 00 -- platen, bladen en strippen 0 0 

8108 90 60 00 -- buizen en pijpen 0 0 

8108 90 90 00 -- andere 0 0 

8109 Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8109 20 00 00 - ruw zirkonium; poeder 0 0 

8109 30 00 00 - resten en afval 0 0 

8109 90 00 00 - andere 0 0 

8110  Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8110 10 00 00 - ruw antimoon; poeder 0 0 

8110 20 00 00 - resten en afval 0 0 

8110 90 00 00 - andere 0 0 

8111 00 Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

  - ruw mangaan; resten en afval; poeder:   

8111 00 11 00 -- ruw mangaan; poeder 0 0 

8111 00 19 00 -- resten en afval 0 0 

8111 00 90 00 - andere 0 0 
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8112 Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), 

rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen: 

  

  - beryllium:   

8112 12 00 00 -- ruw; poeder 0 0 

8112 13 00 00 -- resten en afval 0 0 

8112 19 00 00 -- andere 0 0 

  - chroom:   

8112 21 -- ruw; poeder:   

8112 21 10 00 --- legeringen, die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel bevatten 0 0 

8112 21 90 00 --- andere 0 0 

8112 22 00 00 -- resten en afval 0 0 

8112 29 00 00 -- andere 0 0 

  - thallium:   

8112 51 00 00 -- ruw; poeder 5 0 

8112 52 00 00 -- resten en afval 0 0 
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8112 59 00 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

8112 92 -- ruw; resten en afval; poeder:   

8112 92 10 00 --- hafnium (celtium) 0 0 

  --- niobium (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadium; germanium:   

8112 92 21 00 ---- resten en afval 0 0 

  ---- andere:   

8112 92 31 00 ----- niobium (columbium) en rhenium 0 0 

8112 92 81 00 ----- indium 5 0 

8112 92 89 00 ----- gallium 0 0 

8112 92 91 00 ----- vanadium 0 0 

8112 92 95 00 ----- germanium 0 0 

8112 99 -- andere:   

8112 99 20 00 --- hafnium (celtium); germanium 0 0 

8112 99 30 00 --- niobium (columbium) en rhenium 0 0 

8112 99 70  --- gallium, indium en vanadium:   

8112 99 70 10 ---- gallium 0 0 

8112 99 70 90 ---- andere 0 0 
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8113 00 Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:   

8113 00 20 00 - ruw 0 0 

8113 00 40 00 - resten en afval 0 0 

8113 00 90 00 - andere 0 0 

82 HOOFDSTUK 82 - GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN 

ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL 

  

8201 Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken, harken en schoffels; bijlen, houthiepen, 

kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven; snoeischaren en wildscharen; zeisen, 

sikkels, stro- en hooimessen, heggenscharen, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, tuin- of 

bosbouw: 

  

8201 10 00 00 - spaden en schoppen 10 3 

8201 20 00 00 - gaffels, rieken en vorken 10 3 

8201 30 00 00 - houwelen, hakken, harken en schoffels 10 3 

8201 40 00 00 - bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven 10 3 

8201 50 00 00 - met één hand te bedienen snoeischaren en wildscharen 10 3 

8201 60 00 00 - heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scharen 10 3 

8201 90 00 00 - ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw 10 3 

8202 Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen daaronder begrepen):   

8202 10 00 00 - handzagen 10 3 
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8202 20 00 00 - bladen voor lintzagen 10 3 

  - bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen):   

8202 31 00 00 -- met werkzaam deel van staal 2 0 

8202 39 00 00 -- andere, delen daaronder begrepen 2 0 

8202 40 00 00 - zaagkettingen 2 0 

  - andere zaagbladen:   

8202 91 00 00 -- rechte zaagbladen voor metaalbewerking 2 0 

8202 99 -- andere:   

  --- met werkzaam deel van staal:   

8202 99 11 00 ---- voor metaalbewerking 2 0 

8202 99 19 00 ---- voor bewerking van andere stoffen 2 0 

8202 99 90 00 --- met werkzaam deel van andere stoffen 2 0 

8203 Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten, metaalscharen (blikscharen, 

plaatscharen en dergelijke), pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk handgereedschap: 

  

8203 10 00 00 - vijlen, raspen en dergelijk gereedschap 2 0 

8203 20 - tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en dergelijk gereedschap:   

8203 20 10 00 -- pincetten en epileertangen 2 0 

8203 20 90 00 -- andere 2 0 

8203 30 00 00 - metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en dergelijk gereedschap 2 0 
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8203 40 00 00 - pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap 2 0 

8204 Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleutels en inbussleutels daaronder begrepen; 

uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat: 

  

  - moersleutels (inbussleutels daaronder begrepen):   

8204 11 00 00 -- niet verstelbaar 10 3 

8204 12 00  -- verstelbaar:   

8204 12 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 5 0 

8204 12 00 90 --- andere 10 3 

8204 20 00 00 - uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat 10 3 

8205 Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; 

soldeer-, blaas- en brandlampen; bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke, andere dan 

toebehoren of delen van gereedschapswerktuigen; aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of 

voetaandrijving: 

  

8205 10 00 00 - boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroefdraad 10 3 

8205 20 00 00 - hamers en voorhamers 10 3 

8205 30 00 00 - schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap 10 3 

8205 40 00 00 - schroevendraaiers 10 3 

  - ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen):   

8205 51 00 00 -- voor huishoudelijk gebruik 10 3 

8205 59 -- ander:   

8205 59 10 00 --- gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schilders 8 3 
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8205 59 30 00 --- explosieboutindrijvers voor het indrijven van klinknagels, pluggen, pennen, enz. 8 3 

8205 59 90  --- andere:   

8205 59 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 5 0 

8205 59 90 90 ---- andere 8 3 

8205 60 00 00 - soldeer-, blaas- en brandlampen 10 3 

8205 70 00 00 - bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke 10 3 

8205 80 00 00  - aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving 10 3 

8205 90 00 00 - stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de bovengenoemde onderverdelingen 10 3 

8206 00 00 00 Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt 

voor de verkoop in het klein 

10 3 

8207 Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschaps-

werktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, 

frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusie-

matrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren: 

  

  - grond- en gesteenteboren:   

8207 13 00 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit cermets 2 0 

8207 19 -- andere, delen daaronder begrepen:   

8207 19 10 00 --- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2 0 

8207 19 90 00 --- andere 2 0 

8207 20 - trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen:   

8207 20 10 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2 0 

8207 20 90 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen 2 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 699 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8207 30 - gereedschap voor het stampen en stansen:   

8207 30 10  -- voor metaalbewerking:   

8207 30 10 10 --- verwisselbare stempels voor het stampen van pijpen die worden gebruikt voor de machines bedoeld 

bij onderverdeling 8459 70 00 00 

0 0 

8207 30 10 90 --- ander 2 0 

8207 30 90 00 -- ander 2 0 

8207 40 - gereedschap voor het draadtappen en -snijden:   

  -- voor metaalbewerking:   

8207 40 10 00 --- gereedschap voor het draadtappen 2 0 

8207 40 30 00 --- gereedschap voor het draadsnijden 2 0 

8207 40 90 00 -- ander 2 0 

8207 50 - gereedschap voor het boren, ander dan grond- en gesteenteboren:   

8207 50 10 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2 0 

  -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen:   

8207 50 30 00 --- muurboren 2 0 

  --- ander:   

  ---- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat:   

8207 50 50 00 ----- uit cermets 2 0 

8207 50 60 00 ----- uit sneldraaistaal 2 0 

8207 50 70 00 ----- uit andere stoffen 2 0 
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8207 50 90 00 ---- ander 2 0 

8207 60 - gereedschap voor het ruimen of kotteren:   

8207 60 10 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2 0 

  -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen:   

  --- gereedschap voor het ruimen:   

8207 60 30 00 ---- voor metaalbewerking 2 0 

8207 60 50 00 ---- ander 2 0 

  --- gereedschap voor het kotteren:   

8207 60 70 00 ---- voor metaalbewerking 2 0 

8207 60 90 00 ---- ander 2 0 

8207 70 - gereedschap voor het frezen:   

  -- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat:   

8207 70 10 00 --- uit cermets 2 0 

  --- uit andere stoffen:   

8207 70 31 00 ---- schachtfrezen 2 0 

8207 70 35 00 ---- wormfrezen 2 0 

8207 70 38 00 ---- ander 2 0 

8207 70 90 00 -- ander 2 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 701 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8207 80 - gereedschap voor het draaien:   

  -- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat:   

8207 80 11 00 --- uit cermets 2 0 

8207 80 19 00 --- uit andere stoffen 2 0 

8207 80 90 00 -- ander 2 0 

8207 90 - ander verwisselbaar gereedschap:   

8207 90 10 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2 0 

  -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen:   

8207 90 30 00 --- stiften en bladen voor schroevendraaiers 2 0 

8207 90 50 00 --- gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwielen 2 0 

  --- ander, waarvan het werkzaam deel bestaat:   

  ---- uit cermets:   

8207 90 71 00 ----- voor metaalbewerking 2 0 

8207 90 78 00 ----- ander 2 0 

  ---- uit andere stoffen:   

8207 90 91 00 ----- voor metaalbewerking 2 0 

8207 90 99 00 ----- ander 2 0 

8208 Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen:   

8208 10 00 00 - voor metaalbewerking 2 0 

8208 20 00 00 - voor houtbewerking 2 0 
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8208 30 - voor keukengereedschap of voor machines voor de voedselindustrie:   

8208 30 10 00 -- cirkelvormige messen 2 0 

8208 30 90 00 -- andere 2 0 

8208 40 00 00 - voor land-, tuin- of bosbouwmachines 2 0 

8208 90 00 00 - andere 2 0 

8209 00 Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd, vervaardigd 

van cermets: 

  

8209 00 20 00 - wisselplaten 2 0 

8209 00 80 00 - andere 2 0 

8210 00 00 00 Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een gewicht van 10 kg of minder, die gebezigd 

worden bij het bereiden, opmaken, enz., van voedingsmiddelen en van dranken 

10 3 

8211 Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, 

alsmede lemmeten daarvan: 

  

8211 10 00 00 - stellen 10 3 

  - andere:   

8211 91 -- tafelmessen met vast lemmet:   

8211 91 30 00 --- tafelmessen met heft en lemmet van roestvrij staal 10 3 

8211 91 80 00 --- andere 10 3 

8211 92 00 00 -- andere messen met vast lemmet 10 3 

8211 93 00 00 -- messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daaronder begrepen 5 3 

8211 94 00 00 -- lemmeten 10 3 
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8211 95 00 00 -- heften van onedel metaal 10 3 

8212 Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in 

bandvorm, daaronder begrepen) 

  

8212 10 - scheermessen   

8212 10 10 00 -- veiligheidsscheermessen, niet navulbaar 8 3 

8212 10 90 00 -- andere 8 3 

8212 20 00 00 - mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, 

daaronder begrepen 

8 3 

8212 90 00 00 - andere delen 10 3 

8213 00 00 00 Scharen en schaarbladen 10 3 

8214 Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, 

briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook 

indien in stellen: 

  

8214 10 00 00 - papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en mesjes daarvoor 10 3 

8214 20 00 00 - gereedschap voor manicure of voor pedicure 10 3 

8214 90 00 00 - ander 10 3 

8215 Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en 

dergelijke artikelen: 

  

8215 10 - stellen die ten minste een verzilverd, verguld of geplatineerd artikel bevatten:   

8215 10 20 00 -- stellen die enkel verzilverde, vergulde of geplatineerde artikelen bevatten 10 3 

  -- andere:   

8215 10 30 00 --- van roestvrij staal 10 3 

8215 10 80 00 --- andere 10 3 
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8215 20 - andere stellen:   

8215 20 10 00 -- van roestvrij staal 10 3 

8215 20 90 00 -- andere 10 3 

  - andere:   

8215 91 00 00 -- verzilverd, verguld of geplatineerd 10 3 

8215 99 -- andere:   

8215 99 10 00 --- van roestvrij staal 10 3 

8215 99 90 00 --- andere 10 3 

83 HOOFDSTUK 83 - ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN   

8301 Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel van een sleutel, een letter- of cijfer-

combinatie of langs elektrische weg geopend en gesloten worden, van onedel metaal; van een slot 

voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel metaal; sleutels voor bedoelde sloten, van onedel 

metaal: 

  

8301 10 00 00 - hangsloten 10 3 

8301 20 00  - sloten van de soort gebruikt voor automobielen:   

8301 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8301 20 00 90 -- andere 10 3 

8301 30 00 00 - sloten van de soort gebruikt voor meubelen 10 3 

8301 40 - grendelsloten en andere sloten:   

  -- sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen:   

8301 40 11 00 --- cilindersloten 10 3 
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8301 40 19 00 --- andere 10 3 

8301 40 90 00 -- grendelsloten en andere sloten 10 3 

8301 50 00 00 - van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels 10 3 

8301 60 00  - delen:   

8301 60 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8301 60 00 90 -- andere 10 3 

8301 70 00 00 - afzonderlijk aangeboden sleutels 10 3 

8302 Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor meubelen, voor deuren, voor trappen, 

voor vensters, voor blinden, voor koetswerk, voor zadelmakerswerk, voor koffers en valiezen en voor 

dergelijke werken; hoedhaken, jashaken en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers en dergelijke 

artikelen, van onedel metaal; zwenkwielen met montuur van onedel metaal; automatische deursluiters en 

deurdrangers van onedel metaal: 

  

8302 10 00  - scharnieren en andere hengsels:   

8302 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  1 0 

8302 10 00 90 -- andere 10 3 

8302 20 00  - zwenkwielen:   

8302 20 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  1 0 

8302 20 00 90 -- andere 10 3 

8302 30 00  - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen:   

8302 30 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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8302 30 00 90 -- andere 10 3 

  - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen:   

8302 41 00  -- voor gebouwen:   

8302 41 00 10 --- voor het sluiten van draai- en draaikiepramen  2 0 

8302 41 00 90 --- andere 10 3 

8302 42 00  -- andere, voor meubelen:   

8302 42 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8302 42 00 90 --- andere 10 3 

8302 49 00  -- andere:   

8302 49 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  1 0 

8302 49 00 90 --- andere 10 3 

8302 50 00 00 - hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke artikelen  10 3 

8302 60 00  - automatische deursluiters en deurdrangers:   

8302 60 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  1 0 

8302 60 00 90 -- andere 10 3 

8303 00 Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en -cassetten en dergelijke 

artikelen, van onedel metaal: 

  

8303 00 10 00 - brandkasten 10 3 
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8303 00 30 00 - gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen 10 3 

8303 00 90 00 - geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen 10 3 

8304 00 00 00 Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en sorteerdozen, kopijstanders (concept-

houders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal, andere dan 

kantoormeubelen bedoeld bij post 9403 

10 3 

8305 Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, 

clips, ruitertjes en dergelijke kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hechtnieten in strippen 

(bijvoorbeeld voor kantoorgebruik, voor gebruik door stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal: 

  

8305 10 00 00 - mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke 10 3 

8305 20 00 00 - hechtnieten in strippen 10 3 

8305 90 00 00 - andere, delen daaronder begrepen 10 3 

8306 Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, andere dan elektrische, van onedel metaal; beeldjes en 

andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal; lijsten van onedel metaal, voor foto's, prenten en 

dergelijke; spiegels van onedel metaal: 

  

8306 10 00 00 - klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen 10 3 

  - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen:   

8306 21 00 00 -- verzilverd, verguld of geplatineerd 10 3 

8306 29 -- andere:   

8306 29 10 00 --- van koper 10 3 

8306 29 90 00 --- van andere onedele metalen 10 3 

8306 30 00 00 - lijsten voor foto's, prenten en dergelijke; spiegels 10 3 
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8307 Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien voorzien van hulpstukken (fittings):   

8307 10 00  - van ijzer of van staal:   

8307 10 00 10 -- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8307 10 00 90 -- andere 2 0 

8307 90 00  - van andere onedele metalen:   

8307 90 00 10 -- voorzien van hulpstukken, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

8307 90 00 90 -- andere  2 0 

8308 Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en dergelijke artikelen, van onedel metaal, 

voor kleding, voor schoeisel, voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde 

goederen en uitrustingen; holle en gespleten klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van 

onedel metaal: 

  

8308 10 00 00 - haken en ogen 10 3 

8308 20 00 00 - holle en gespleten klinknagels 10 3 

8308 90 00 00 - andere, delen daaronder begrepen 10 3 

8309 Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daaronder begrepen), deksels, flessencapsules, 

schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor verpakkingen, 

van onedel metaal: 

  

8309 10 00 00 - kroonkurken 10 3 

8309 90 - andere:   

8309 90 10 00 -- flessencapsules van lood; flessencapsules, van aluminium, met een diameter van meer dan 21 mm 5 0 

8309 90 90 00 -- andere 15 3 
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8310 00 00 00 Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden en dergelijke borden, cijfers, nummers, 

letters en dergelijke, van onedel metaal, andere dan die bedoeld bij post 9405 

10 3 

8311 Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artikelen, van onedel metaal of van metaal-

carbide, bekleed of gevuld met vloeimiddelen, voor het lassen, solderen of afzetten van metaal of van 

metaalcarbide; draad en staven van samengekit poeder van onedel metaal, voor het metaalspuiten 

(schooperen): 

  

8311 10 - beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal:   

8311 10 10  -- laselektroden, met een kern van ijzer of van staal, bekleed met vuurvast materiaal:   

8311 10 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8311 10 10 90 --- andere 10 3 

8311 10 90 00 -- andere 10 3 

8311 20 00  - gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal:   

8311 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8311 20 00 90 -- andere 10 3 

8311 30 00 00 - beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen met de steekvlam, van onedel metaal 10 3 

8311 90 00 00 - andere 10 3 
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XVI AFDELING XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, 

ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN 

VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID 

VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN 

  

84 HOOFDSTUK 84 - KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN 

MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 

  

8401 Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten 

voor isotopenscheiding: 

  

8401 10 00 00 - kernreactoren (Euratom) 0 0 

8401 20 00 00 - machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan (Euratom) 0 0 

8401 30 00 00 - niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) (Euratom) 0 0 

8401 40 00 00 - delen van kernreactoren (Euratom) 0 0 

8402 Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als 

lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water: 

  

  - stoomketels:   

8402 11 00 00 -- waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur 2 0 

8402 12 00 00 -- waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur 10 3 

8402 19 -- andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen:   

8402 19 10 00 --- vlampijpketels 5 0 

8402 19 90 00 --- andere 5 0 
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8402 20 00 00 - ketels voor oververhit water 5 0 

8402 90 00 00 - delen 2 0 

8403  Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402:   

8403 10 - ketels:   

8403 10 10 00 -- van gietijzer 0 0 

8403 10 90  -- andere:   

8403 10 90 10 --- met een vermogen van meer dan 100 maar niet meer dan 10 000 kW 10 3 

8403 10 90 20 --- met een vermogen van niet meer dan 100 kW 8 3 

8403 10 90 90 --- andere 5 0 

8403 90 - delen:   

8403 90 10 00 -- van gietijzer 0 0 

8403 90 90 00 -- andere 0 0 

8404 Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, 

oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines: 

  

8404 10 00  - hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403:   

8404 10 00 10 -- voor die bedoeld bij onderverdeling 8402 12 00 00 of 8403 10 90 8 3 

8404 10 00 90 -- andere 5 0 

8404 20 00 00 - condensors voor stoommachines 5 0 
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8404 90 00 00 - delen 5 0 

8405 Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; 

acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende 

zuiveringstoestellen: 

  

8405 10 00 00 - generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; 

acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende 

zuiveringstoestellen 

2 0 

8405 90 00 00 - delen 2 0 

8406 Stoomturbines en andere dampturbines:   

8406 10 00 00 - turbines voor de voortstuwing van schepen 5 0 

  - andere turbines:   

8406 81 -- met een vermogen van meer dan 40 MW:   

8406 81 10 00 --- stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren 2 0 

8406 81 90 00 --- andere 2 0 

8406 82 -- met een vermogen van niet meer dan 40 MW:   

  --- stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren, met een vermogen:   

8406 82 11 00 ---- van niet meer dan 10 MW 2 0 

8406 82 19 00 ---- van meer dan 10 MW 5 0 

8406 82 90 00 --- andere 2 0 

8406 90 - delen:   

8406 90 10 00 -- loopschoepen, leischoepen en rotoren 2 0 

8406 90 90 00 -- andere 5 0 
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8407 Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen:   

8407 10 00  - luchtvaartuigmotoren:   

8407 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8407 10 00 90 -- andere  3 3 

  - motoren voor de voortstuwing van schepen:   

8407 21 -- buitenboordmotoren:   

8407 21 10 00 --- met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm³ 5 0 

  --- met een cilinderinhoud van meer dan 325 cm³:   

8407 21 91 00 ---- met een vermogen van niet meer dan 30 kW 5 0 

8407 21 99 00 ---- met een vermogen van meer dan 30 kW 5 0 

8407 29 -- andere:   

8407 29 20 00 --- met een vermogen van niet meer dan 200 kW 5 0 

8407 29 80 00 --- met een vermogen van meer dan 200 kW 5 0 

  - motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij 

hoofdstuk 87: 

  

8407 31 00 00 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 5 0 

8407 32 -- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm³:   

8407 32 10 00 --- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 125 cm³ 5 0 

8407 32 90 00 --- met een cilinderinhoud van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm³ 5 0 
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8407 33 -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1 000 cm³:   

8407 33 10 00 --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen van de posten 8703, 8704 en 8705 

5 0 

8407 33 90 00 --- andere 5 0 

8407 34 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm³:   

8407 34 10 00 --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een cilinderinhoud van 

minder dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen van post 8705 

0 0 

  --- andere:   

8407 34 30 00 ---- gebruikte 5 0 

  ---- nieuwe, met een cilinderinhoud:   

8407 34 91  ----- van niet meer dan 1 500 cm³:   

8407 34 91 10 ------ bestemd voor industriële montage 0 0 

8407 34 91 90 ------ andere 5 0 

8407 34 99  ----- van meer dan 1 500 cm³:   

8407 34 99 10 ------ bestemd voor industriële montage 0 0 

8407 34 99 90 ------ andere 5 0 
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8407 90 - andere motoren:   

8407 90 10 00 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm³ 5 0 

  -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 cm³:   

8407 90 50 00 --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een cilinderinhoud van 

minder dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen van post 8705 

2 0 

  --- andere:   

8407 90 80 00 ---- met een vermogen van niet meer dan 10 kW 5 0 

8407 90 90 00 ---- met een vermogen van meer dan 10 kW 5 0 
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8408 Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi dieselmotoren):   

8408 10 - motoren voor de voortstuwing van schepen:   

  -- gebruikte:   

8408 10 11 00 --- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 19 00 --- andere 5 0 

  -- nieuwe, met een vermogen:   

  --- van niet meer dan 15 kW:   

8408 10 22 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 24 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 15 doch niet meer dan 50 kW:   

8408 10 26 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 28 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW:   

8408 10 31 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 
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8408 10 39 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW:   

8408 10 41 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 49 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW:   

8408 10 51 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 59 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW:   

8408 10 61 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 69 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW:   

8408 10 71 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 79 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW:   

8408 10 81 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 
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8408 10 89 00 ---- andere 5 0 

  --- van meer dan 5 000 kW:   

8408 10 91 00 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

5 0 

8408 10 99 00 ---- andere 5 0 

8408 20 - motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87:   

8408 20 10 00 -- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een cilinderinhoud van 

minder dan 2 500 cm³, van motorvoertuigen van post 8705 

0 0 

  -- andere:   

  --- voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een vermogen:   

8408 20 31 00 ---- van niet meer dan 50 kW 5 5 

8408 20 35 00 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 5 5 

8408 20 37 00 ---- van meer dan 100 kW 5 5 

  --- voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87, met een vermogen:   

8408 20 51 00 ---- van niet meer dan 50 kW 5 0 

8408 20 55  ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW:   

8408 20 55 10 ----- bestemd voor industriële montage 0 0 

8408 20 55 90 ----- andere 5 0 

8408 20 57  ---- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW:   

8408 20 57 10 ----- bestemd voor industriële montage 0 0 
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8408 20 57 90 ----- andere 5 0 

8408 20 99  ---- van meer dan 200 kW:   

8408 20 99 10 ----- bestemd voor industriële montage 2 0 

8408 20 99 90 ----- andere 5 0 

8408 90 - andere motoren:   

8408 90 21 00 -- voor de voortbeweging van spoorvoertuigen 5 0 

  -- andere:   

8408 90 27 00 --- gebruikte 2 0 

  --- nieuwe, met een vermogen:   

8408 90 41 00 ---- van niet meer dan 15 kW 5 0 

8408 90 43 00 ---- van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW 5 0 

8408 90 45 00 ---- van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW 5 0 

8408 90 47 00 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 5 0 

8408 90 61 00 ---- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 5 0 

8408 90 65 00 ---- van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW 5 0 

8408 90 67 00 ---- van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW 5 0 

8408 90 81 00 ---- van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW 5 0 

8408 90 85  ---- van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW:   

8408 90 85 10 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,4 0 
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8408 90 85 90 ----- andere: 5 0 

8408 90 89  ---- van meer dan 5 000 kW:   

8408 90 89 10 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,4 0 

8408 90 89 90 ----- andere 5 0 

8409 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren 

bedoeld bij post 8407 of 8408: 

  

8409 10 00 00 - voor luchtvaartuigmotoren 0 0 

  - andere:   

8409 91 00 00 -- delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor zuiger-

motoren met vonkontsteking 

0 0 

8409 99 00 00 -- andere 0 0 

8410 Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor:   

  - waterturbines en waterraderen (waterwielen):   

8410 11 00 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 000 kW 5 0 

8410 12 00 00 -- met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 10 000 kW 5 0 

8410 13 00 00 -- met een vermogen van meer dan 10 000 kW 5 0 

8410 90 - delen, regulators daaronder begrepen:   

8410 90 10 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 5 0 

8410 90 90 00 -- andere 5 0 

8411 Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines:   

  - turbinestraalmotoren:   

8411 11 00 00 -- met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN 0 0 
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8411 12 -- met een stuwkracht van meer dan 25 kN:   

8411 12 10 00 --- met een stuwkracht van meer dan 25 doch niet meer dan 44 kN 0 0 

8411 12 30 00 --- met een stuwkracht van meer dan 44 doch niet meer dan 132 kN 0 0 

8411 12 80 00 --- met een stuwkracht van meer dan 132 kN 0 0 

  - schroefturbines:   

8411 21 00 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 100 kW 0 0 

8411 22 -- met een vermogen van meer dan 1 100 kW:   

8411 22 20 00 --- met een vermogen van meer dan 1 100 doch niet meer dan 3 730 kW 0 0 

8411 22 80 00 --- met een vermogen van meer dan 3 730 kW 0 0 

  - andere gasturbines:   

8411 81 00 00 -- met een vermogen van niet meer dan 5 000 kW 0 0 

8411 82 -- met een vermogen van meer dan 5 000 kW:   

8411 82 20 00 --- met een vermogen van meer dan 5 000 doch niet meer dan 20 000 kW 0 0 

8411 82 60 00 --- met een vermogen van meer dan 20 000 doch niet meer dan 50 000 kW 0 0 

8411 82 80 00 --- met een vermogen van meer dan 50 000 kW 0 0 

  - delen:   

8411 91 00 00 -- van turbinestraalmotoren of van schroefturbines 0 0 

8411 99 00 00 -- andere 0 0 
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8412 Andere motoren en andere krachtmachines:   

8412 10 00  - straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren:   

8412 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8412 10 00 90 -- andere 2 0 

  - hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines:   

8412 21 -- rechtlijnig werkend (cilinders):   

8412 21 20 00 --- hydraulische systemen 1 0 

8412 21 80  --- andere:   

8412 21 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8412 21 80 90 ---- andere 5 0 

8412 29 -- andere:   

8412 29 20 00 --- hydraulische systemen 5 0 

  --- andere:   

8412 29 81 00 ---- hydraulische motoren 5 0 

8412 29 89  ---- andere:   

8412 29 89 10 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 
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8412 29 89 90 ----- andere 5 0 

  - pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines:   

8412 31 00  -- rechtlijnig werkend (cilinders):   

8412 31 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

  --- andere:   

8412 31 00 91 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8412 31 00 98 ---- andere 5 0 

8412 39 00  -- andere:   

8412 39 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8412 39 00 90 --- andere 5 0 

8412 80 - andere:   

8412 80 10 00 -- stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen 0,5 0 

8412 80 80  -- andere:   

8412 80 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8412 80 80 90 --- andere 5 0 

8412 90 - delen:   

8412 90 20  -- van straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren:   

8412 90 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 
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8412 90 20 90 --- andere 5 0 

8412 90 40 00 -- van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines 5 0 

8412 90 80  -- andere:   

8412 90 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8412 90 80 90 --- andere 5 0 

8413 Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen:   

  - pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien:   

8413 11 00 00 -- distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in benzinestations 

en garages 

0 0 

8413 19 00 00 -- andere 0 0 

8413 20 00 00 - handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 of 8413 19 0 0 

8413 30 - brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren:   

8413 30 20 00 -- injectiepompen 0 0 

8413 30 80 00 -- andere 0 0 

8413 40 00 00 - betonpompen 0 0 

8413 50 - andere oscillerende verdringerpompen:   

8413 50 20 00 -- hydraulische aggregaten 0 0 

8413 50 40 00 -- doseerpompen 0 0 

  -- andere:   

  --- zuiger- en plunjerpompen:   

8413 50 61 00 ---- hydraulische pompen 0 0 
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8413 50 69 00 ---- andere 0 0 

8413 50 80 00 --- andere 0 0 

8413 60 - andere roterende verdringerpompen:   

8413 60 20 00 -- hydraulische aggregaten 0 0 

  -- andere:   

  --- tandwielpompen:   

8413 60 31 00 ---- hydraulische pompen 0 0 

8413 60 39 00 ---- andere 0 0 

  --- schottenpompen:   

8413 60 61 00 ---- hydraulische pompen 0 0 

8413 60 69 00 ---- andere 0 0 

8413 60 70 00 --- schroefspindelpompen 0 0 

8413 60 80 00 --- andere 0 0 

8413 70 - andere centrifugaalpompen:   

  -- onderwaterpompen:   

8413 70 21 00 --- eentraps 0 0 

8413 70 29 00 --- meertraps 0 0 
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8413 70 30 00 -- circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm water 0 0 

  -- andere, met een uitlaatopening met een doorsnede:   

8413 70 35 00 --- van niet meer dan 15 mm 0 0 

  --- van meer dan 15 mm:   

8413 70 45 00 ---- kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen 0 0 

  ---- radiale pompen:   

  ----- eentraps:   

  ------ met eenzijdige instroming:   

8413 70 51 00 ------- monobloc 0 0 

8413 70 59 00 ------- andere 0 0 

8413 70 65 00 ------ met meerzijdige instroming 0 0 

8413 70 75 00 ----- meertraps 0 0 

  ---- andere centrifugaalpompen:   

8413 70 81 00 ----- eentraps 0 0 

8413 70 89 00 ----- meertraps 0 0 

  - andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen:   

8413 81 00 00 -- pompen 0 0 

8413 82 00 00 -- elevatoren voor vloeistoffen 0 0 

  - delen:   

8413 91 00 -- van pompen:   

8413 91 00 10 --- van pompeenheden met een draagvermogen van 3,2 - 12,5 ton 10 3 
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8413 91 00 90 --- andere 0 0 

8413 92 00 00 -- van elevatoren voor vloeistoffen 0 0 

8414 Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; 

damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter: 

  

8414 10 - vacuümpompen:   

8414 10 20 00 -- bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 5 0 

  -- andere:   

8414 10 25 00 --- draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pompen en rootspompen 2 0 

  --- andere:   

8414 10 81 00 ---- diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen 2 0 

8414 10 89  ---- andere:   

8414 10 89 10 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 10 89 90 ----- andere 2 0 

8414 20 - hand- en voetpompen, voor lucht:   

8414 20 20 00 -- handbediende pompen voor rijwielen 5 0 

8414 20 80  -- andere:   

8414 20 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 20 80 90 --- andere 5 0 
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8414 30 - compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties:   

8414 30 20  -- met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW:   

8414 30 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 30 20 90 --- andere 5 0 

  -- met een vermogen van meer dan 0,4 kW:   

8414 30 81  --- hermetisch of halfhermetisch:   

8414 30 81 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 30 81 90 ---- andere: 5 0 

8414 30 89  --- andere:   

8414 30 89 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 30 89 90 ---- andere: 5 0 

8414 40 - luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te 

worden getrokken: 

  

8414 40 10 00 -- met een capaciteit per minuut van niet meer dan 2 m³ 5 0 

8414 40 90 00 -- met een capaciteit per minuut van meer dan 2 m³ 5 0 

  - ventilatoren:   

8414 51 00  -- tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een 

vermogen van niet meer dan 125 W: 

  

8414 51 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 51 00 90 --- andere 5 0 
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8414 59 -- andere:   

8414 59 20  --- axiale:   

8414 59 20 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

  ---- andere:   

8414 59 20 91 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 59 20 98 ----- andere 2 0 

8414 59 40  --- centrifugale:   

8414 59 40 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 59 40 90 ---- andere 2 0 

8414 59 80  --- andere:   

8414 59 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8414 59 80 90 ---- andere 2 0 

8414 60 00 00 - afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm 5 0 

8414 80 - andere:   

  -- turbocompressoren:   

8414 80 11  --- eentraps:   

8414 80 11 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8414 80 11 90 ---- andere 3 0 

8414 80 19  --- meertraps:   

8414 80 19 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 
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8414 80 19 90 ---- andere 1 0 

  -- zuigerverdringercompressoren waarmede een overdruk kan worden verkregen:   

  --- van niet meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur:   

8414 80 22  ---- van niet meer dan 60 m³:   

8414 80 22 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

  ----- andere:   

8414 80 22 91 ------ voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8414 80 22 98 ------ andere 1 0 

8414 80 28  ---- van meer dan 60 m³:   

8414 80 28 10 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8414 80 28 90 ----- andere 1 0 

  --- van meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur:   

8414 80 51 00 ---- van niet meer dan 120 m³ 1 0 

8414 80 59 00 ---- van meer dan 120 m³ 1 0 

  -- roterende verdringercompressoren:   

8414 80 73  --- met een as:   

8414 80 73 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

  ---- andere:   

8414 80 73 91 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 
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8414 80 73 98 ----- andere 2 0 

  --- met meer assen:   

8414 80 75 00 ---- schroefcompressoren 2 0 

8414 80 78 00 ---- andere 2 0 

8414 80 80 00 -- andere 2 0 

8414 90 00 00 - delen 0 0 

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: 

  

8415 10  - van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van het 

type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen): 

  

8415 10 10 00 -- van de soort die uit één enkele eenheid bestaat 0,5 0 

8415 10 90 00 -- van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen) 0,5 0 

8415 20 00  - van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen:   

8415 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8415 20 00 90 -- andere 5 0 

  - andere:   

8415 81 00  -- uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor het omkeren van de werking 

daarvan (omkeerbare warmtepompen): 

  

8415 81 00 10 --- industriële machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, van de soort 

die uit één enkele eenheid bestaat, met een vermogen van meer dan 5 doch niet meer dan 50 kW: 

10 3 
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8415 81 00 30 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8415 81 00 90 --- andere: 2 0 

8415 82 00  -- andere, voorzien van een koeltechnische inrichting:   

8415 82 00 10 --- industriële machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, van de soort 

die uit één enkele eenheid bestaat, met een vermogen van meer dan 5 doch niet meer dan 50 kW: 

10 3 

8415 82 00 30 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8415 82 00 90 ---- andere 5 0 

8415 83 00  -- niet voorzien van een koeltechnische inrichting:   

8415 83 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8415 83 00 90 --- andere 3 0 

8415 90 00 00 - delen 0 0 

8416 Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof of 

met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, 

mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen: 

  

8416 10 - branders voor vloeibare brandstof:   

8416 10 10 00 -- met automatische controle-inrichting 5 0 

8416 10 90 00 -- andere 5 0 

8416 20 - andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen:   

8416 20 10 00 -- enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en controle-inrichting 5 0 

8416 20 90 00 -- andere 5 0 

8416 30 00 00 - automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische 

roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen 

0 0 
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8416 90 00 00 - delen 5 0 

8417 Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, niet 

elektrisch: 

  

8417 10 00 00 - roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens voor thermische 

behandeling van ertsen of van metalen 

5 0 

8417 20 - bakkersovens:   

8417 20 10 00 -- tunnelovens 2 5 

8417 20 90 00 -- andere 2 5 

8417 80 - andere:   

8417 80 10 00 -- ovens voor verbranding van afval 2 0 

8417 80 20 00 -- tunnel- en moffelovens voor het bakken van keramische producten 0 0 

8417 80 80 00 -- andere 2 0 

8417 90 00 - delen:   

8417 90 00 10 -- van buisrecuperatoren met een vermogen van 2 800 - 19 000 m3 per uur 10 3 

8417 90 00 90 -- andere 2 0 

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: 

  

8418 10 - koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren:   

8418 10 20  -- met een capaciteit van meer dan 340 l:   
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8418 10 20 10 --- voor huishoudelijk gebruik 5 0 

  --- andere:   

8418 10 20 91 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8418 10 20 98 ---- andere 5 0 

8418 10 80  -- andere:   

8418 10 80 10 --- voor huishoudelijk gebruik 5 0 

  --- andere:   

8418 10 80 91 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8418 10 80 98 ---- andere 5 0 

  - koelkasten voor huishoudelijk gebruik:   

8418 21 -- met compressiekoelmachine:   

8418 21 10 00 --- met een capaciteit van meer dan 340 l 10 3 

  --- andere:   

8418 21 51 00 ---- tafelmodel 5 0 

8418 21 59 00 ---- om te worden ingebouwd 5 0 

  ---- andere, met een capaciteit:   

8418 21 91 00 ----- van niet meer dan 250 l 10 3 

8418 21 99 00 ----- van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l 7 3 

8418 29 00 00 -- andere 5 0 
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8418 30 - vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l:   

8418 30 20  -- met een capaciteit van niet meer dan 400 l:   

8418 30 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8418 30 20 90 --- andere 5 0 

8418 30 80  -- met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 800 l:   

8418 30 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8418 30 80 90 --- andere 5 0 

8418 40 - vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l:   

8418 40 20 00 -- met een capaciteit van niet meer dan 250 l 0 0 

8418 40 80 00 -- met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 900 l 2,5 0 

8418 50 - andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het uitstallen, 

uitgerust met koel- of vriesinrichting: 

  

  -- koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of verdamper:   

8418 50 11 00 --- voor diepvriesproducten 5 0 

8418 50 19 00 --- andere 5 0 

  -- andere koelmeubelen:   

8418 50 91 00 --- diepvriesmeubelen andere dan die van de onderverdelingen 8418 30 en 8418 40 5 0 

8418 50 99 00 --- andere 5 0 

  - andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen:   

8418 61 00 00 -- warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld bij 

post 8415 

5 0 
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8418 69 00  -- andere:   

8418 69 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8418 69 00 90 --- andere 3 0 

  - delen:   

8418 91 00 00 -- meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien 6 0 

8418 99 -- andere:   

8418 99 10 00 --- verdampers en condensors, andere dan voor apparaten voor huishoudelijk gebruik 6 0 

8418 99 90  --- andere:   

8418 99 90 10 ---- delen van koelkast- en vrieskastinrichtingen voor koelkasten en vrieskasten voor huishoudelijk 

gebruik 

5 0 

8418 99 90 90 --- andere 6 0 

8419 Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en andere 

toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij 

temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, 

steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere dan 

toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere heetwater-

toestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch: 

  

  - geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch:   

8419 11 00 00 -- gasgeisers 2 0 

8419 19 00 00 -- andere 5 0 
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8419 20 00 00 - sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik 0 0 

  - droogtoestellen:   

8419 31 00 00 -- voor landbouwproducten 0 0 

8419 32 00 00 -- voor hout, papierstof, papier of karton 0 0 

8419 39  -- andere:   

8419 39 10 00 --- voor werken van keramische stoffen 2 0 

8419 39 90 00 --- andere 0 0 

8419 40 00 00 - distilleertoestellen en rectificeertoestellen 0 0 

8419 50 00 00 - warmtewisselaars 0 0 

8419 60 00 00 - apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen 2 0 

  - andere toestellen, apparaten en inrichtingen:   

8419 81 -- voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen:   

8419 81 20  --- percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en andere warme dranken:   

8419 81 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8419 81 20 90 ---- andere 3 0 

8419 81 80  --- andere:   

8419 81 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8419 81 80 90 ---- andere 3 0 
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8419 89 -- andere:   

8419 89 10 00 --- koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de warmte-uitwisseling niet 

plaatsvindt via een scheidingswand 

0 0 

8419 89 30 00 --- apparaten en inrichtingen voor het onder vacuüm opdampen van metalen 2 0 

8419 89 98 00 --- andere 0 0 

8419 90 - delen:   

8419 90 15 00 -- van sterilisatoren bedoeld bij onderverdeling 8419 20 00 0 0 

8419 90 85 00 -- andere 0 0 

8420 Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor:   

8420 10 - kalanders en walsmachines:   

8420 10 10 00 -- van de soort gebruikt in de textielindustrie 5 0 

8420 10 30 00 -- van de soort gebruikt in de papierindustrie 5 0 

8420 10 50 00 -- van de soort gebruikt in de rubber- of kunststofindustrie 5 0 

8420 10 90 00 -- andere 0 0 

  - delen:   

8420 91 -- cilinders:   

8420 91 10 00 --- van gietijzer 5 0 

8420 91 80 00 --- andere 5 0 

8420 99 00 00 -- andere 0 0 
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8421 Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van 

vloeistoffen of van gassen: 

  

  - centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen:   

8421 11 00 00 -- melkontromers 10 5 

8421 12 00 00 -- centrifuges voor wasgoed 5 0 

8421 19 -- andere:   

8421 19 20 00 --- centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria 2 0 

8421 19 70  --- andere: 0,5 0 

8421 19 70 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 2 0 

8421 19 70 90 ---- andere 0 0 

  - toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen:   

8421 21 00 00 -- voor het filtreren of zuiveren van water 0 0 

8421 22 00 00 -- voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water:   

8421 23 00 -- smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren:   

8421 23 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8421 23 00 30 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8421 23 00 90 --- andere 2 0 

8421 29 00 00 -- andere 0 0 
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  - toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen:   

8421 31 00 00 -- luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 0 0 

8421 39 -- andere:   

8421 39 20 00 --- toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht 0 0 

  --- toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen:   

8421 39 40 00 ---- met vloeistof werkend 2 0 

8421 39 60  ---- katalytisch werkend:   

8421 39 60 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8421 39 60 90 ----- andere: 2 0 

8421 39 90 00 ---- andere 0,5 0 

  - delen:   

8421 91 00 00 -- van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 0 0 

8421 99 00 00 -- andere 0 0 

8422 Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van 

flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van 

flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het 

capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere verpakkings-

machines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor het persen van 

koolzuur in dranken: 

  

  - machines voor het afwassen van vaatwerk:   
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8422 11 00 00 -- voor huishoudelijk gebruik 5 0 

8422 19 00 00 -- andere 5 0 

8422 20 00 00 - machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen 5 5 

8422 30 00 - machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of van 

andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van tubes en 

van dergelijke bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken: 

  

8422 30 00 10 -- machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, voor gebruik in de levens-

middelenindustrie, met een vermogen van niet meer dan 12 000 flessen per uur 

5 5 

  -- andere:   

8422 30 00 91 --- machines en toestellen voor het sluiten van glazen potten met metalen draaideksels, voor gebruik in de 

levensmiddelenindustrie, met een vermogen van niet meer dan 9 600 potten per uur 

2 5 

8422 30 00 99 --- andere 2 0 

8422 40 00  - andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen):   

8422 40 00 10 -- voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, met een vermogen van niet meer dan 12 000 flessen per uur 5 5 

8422 40 00 90 -- andere 0 0 

8422 90 - delen:   

8422 90 10 00 -- van machines voor het afwassen van vaatwerk 2 0 

8422 90 90 00 -- andere 0 0 
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8423 Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust 

daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; 

gewichten voor weegtoestellen van alle soorten: 

  

8423 10 - personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen:   

8423 10 10 00 -- huishoudweegschalen 5 0 

8423 10 90 00 -- andere 5 0 

8423 20 00 00 - toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden 5 0 

8423 30 00 00 - toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van zakken of 

andere bergingsmiddelen 

5 0 

  - andere weegtoestellen en weeginrichtingen:   

8423 81 -- met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg:   

8423 81 10 00 --- gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een 

standaardgewicht 

5 0 

8423 81 30 00 --- toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen 5 0 

8423 81 50 00 --- weegschalen voor toonbankgebruik 5 0 

8423 81 90 00 --- andere 5 0 

8423 82 -- met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg:   

8423 82 10 00 --- gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een 

standaardgewicht 

5 0 

8423 82 90 --- andere:   

8423 82 90 10 ---- toestellen en inrichtingen voor het wegen van runderen  0 0 
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8423 82 90 90 ---- andere 5 0 

8423 89 00 00 -- andere 5 0 

8423 90 00 00 - gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen 5 0 

8424 Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van 

vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; 

zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen: 

  

8424 10 - blusapparaten, ook indien gevuld:   

8424 10 20  -- wegende niet meer dan 21 kg:   

8424 10 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8424 10 20 90 --- andere 2 0 

8424 10 80  -- andere:   

8424 10 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8424 10 80 90 --- andere: 2 0 

8424 20 00  - spuitpistolen en dergelijke toestellen:   

8424 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

8424 20 00 90 --- andere: 5 0 

8424 30 - zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen:   

  -- toestellen, met ingebouwde motor, voor het reinigen met water:   

8424 30 01 00 --- voorzien van een verwarmingsinrichting 5 0 

  --- andere, met een motorvermogen:   
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8424 30 05  ---- van niet meer dan 7,5 kW:   

8424 30 05 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8424 30 05 90 ----- andere 5 0 

8424 30 09 00 ---- van meer dan 7,5 kW 5 0 

  -- andere toestellen:   

8424 30 10 00 --- met perslucht 2 0 

8424 30 90  --- andere:   

8424 30 90 10 ---- toestellen voor het injecteren van kolengruis in hoogovens 10 3 

8424 30 90 20 ---- inrichtingen voor het opnieuw vullen van blusapparaten 1 0 

8424 30 90 90 ---- andere 2 0 

  - andere toestellen:   

8424 81 -- voor de land- of tuinbouw:   

8424 81 10 00 --- watersproeitoestellen 0 0 

  --- andere:   

8424 81 30 00 ---- draagbare toestellen 0 0 

  ---- andere toestellen:   

8424 81 91 00 ----- toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd 

op of te worden getrokken door een tractor 

0 0 

8424 81 99 00 ----- andere 0 0 

8424 89 00 00 -- andere 2 0 
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8424 90 00 00 - delen 2 0 

8425 Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels:   

  - takels:   

8425 11 00 00 -- met elektromotor 0 0 

8425 19 -- andere:   

8425 19 20 00 --- met de hand bediende kettingtakels 0 0 

8425 19 80 00 --- andere 0 0 

  - andere lieren; kaapstanders:   

8425 31 00 00 -- met elektromotor 0 0 

8425 39 -- andere:   

8425 39 30 00 --- met een motor met zelfontsteking of met vonkontsteking 0 0 

8425 39 90 00 --- andere 0 0 

  - dommekrachten en vijzels:   

8425 41 00 00 -- stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen 0 0 

8425 42 00 00 -- andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend 0 0 

8425 49 00 00 -- andere 0 0 
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8426 Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transport-

wagens met kraan: 

  

  - loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens:   

8426 11 00 00 -- loopkranen 0 0 

8426 12 00 00 -- verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens 0 0 

8426 19 00 00 -- andere 0 0 

8426 20 00 00 - torenkranen 0 0 

8426 30 00 00 - portaalkranen 0 0 

  - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht:   

8426 41 00 00 -- op luchtbanden 0 0 

8426 49 00 00 -- andere 0 0 

  - andere machines en toestellen:   

8426 91 -- ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd:   

8426 91 10 00 --- hydraulische kranen voor het laden of het lossen van het voertuig 0 0 

8426 91 90 00 --- andere 0 0 

8426 99 00 00 -- andere 0 0 

8427 Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting:   

8427 10 - transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor:   

8427 10 10 00 -- met een hefvermogen van 1 m of meer 2 0 
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8427 10 90 00 -- andere 5 0 

8427 20 - andere transportwagens met eigen beweegkracht:   

  -- met een hefvermogen van 1 m of meer:   

8427 20 11 00 --- vork- en andere heftrucks voor alle terreinen 5 0 

8427 20 19 00 --- andere 0 0 

8427 20 90 00 -- andere 5 0 

8427 90 00 00 - andere transportwagens 5 0 

8428 Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor het 

hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen): 

  

8428 10 - personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen:   

8428 10 20 00 -- elektrische 0 0 

8428 10 80 00 -- andere 0 0 

8428 20 - pneumatische transportinrichtingen:   

8428 20 30 00 -- speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw 0 0 

  -- andere:   

8428 20 91 00 --- voor stortgoederen 0 0 

8428 20 98 00 --- andere 0 0 

  - andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen:   

8428 31 00 00 -- speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik 0 0 

8428 32 00 00 -- andere, werkend met bakken 0 0 
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8428 33 00 00 -- andere, werkend met banden 0 0 

8428 39 -- andere:   

8428 39 20 00 --- rollenbanen en zogenaamde castors 0 0 

8428 39 90 00 --- andere 0 0 

8428 40 00 00 - roltrappen en rolpaden 0 0 

8428 60 00 00 - kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen 0 0 

8428 90 - andere machines en toestellen:   

8428 90 30 00 -- voor walserijen, te weten: rollenbanen voor het aanvoeren en het verplaatsen van de goederen, toestellen 

voor het kantelen of voor het hanteren van ingots, van loepen, van staven of van platen 

0 0 

  -- andere:   

  --- laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw:   

8428 90 71 00 ---- vervaardigd om te worden gemonteerd op een landbouwtractor 0 0 

8428 90 79 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

8428 90 91 00 ---- mechanische laadtoestellen voor stortgoederen 0 0 

8428 90 95 00 ---- andere 0 0 

8429 Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmer-

gravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen 

beweegkracht: 

  

  - bulldozers en angledozers:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 749 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8429 11 00 00 -- op rupsbanden 0 0 

8429 19 00 00 -- andere 0 0 

8429 20 00 00 - egaliseermachines 0 0 

8429 30 00 00 - schrapers 0 0 

8429 40 - wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines:   

  -- wegwalsen:   

8429 40 10 00 --- trilwalsen 0 0 

8429 40 30 00 --- andere 0 0 

8429 40 90 00 -- schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines 0 0 

  - mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen:   

8429 51 -- laadschoppen met voorschop:   

8429 51 10 00 --- laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik 0 0 

  --- andere:   

8429 51 91 00 ---- laadschoppen met rupsbanden 0 0 

8429 51 99 00 ---- andere 0 0 

8429 52 -- machines waarvan de bovenbouw 360° kan draaien:   

8429 52 10 00 --- graafmachines met rupsbanden 0 0 

8429 52 90 00 --- andere 0 0 

8429 59 00 00 -- andere 0 0 
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8430 Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van 

of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; 

sneeuwruimers: 

  

8430 10 00 00 - heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen 0 0 

8430 20 00 00 - sneeuwruimers 0 0 

  - gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels:   

8430 31 00 00 -- met eigen beweegkracht 0 0 

8430 39 00 00 -- andere 0 0 

  - andere machines voor het boren:   

8430 41 00 00 -- met eigen beweegkracht 0 0 

8430 49 00 00 -- andere 0 0 

8430 50 00 00 - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht 0 0 

  - andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht:   

8430 61 00 00 -- machines en toestellen voor het aanstampen 0 0 

8430 69 00 00 -- andere 0 0 

8431 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines 

of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430: 

  

8431 10 00 00 - van machines of toestellen bedoeld bij post 8425 0 0 

8431 20 00 00 - van machines of toestellen bedoeld bij post 8427 0 0 

  - van machines of toestellen bedoeld bij post 8428:   

8431 31 00 00 -- van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen 0 0 
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8431 39 -- andere:   

8431 39 10 00 --- van machines en toestellen voor walserijen bedoeld bij onderverdeling 8428 90 30 00 0 0 

8431 39 70 00  --- andere 0 0 

  - van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 8430:   

8431 41 00 00 -- emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen 0 0 

8431 42 00 00 -- bladen voor bulldozers of voor angledozers 0 0 

8431 43 00 00 -- delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of 8430 49 0 0 

8431 49 -- andere:   

8431 49 20 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8431 49 80 00 --- andere 0 0 

8432 Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking of 

bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden: 

  

8432 10 - ploegen:   

8432 10 10 00 -- schaarploegen 0 0 

8432 10 90 00 -- andere 0 0 

  - eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines:   

8432 21 00 00 -- schijfeggen 0 0 

8432 29 -- andere:   

8432 29 10 00 --- cultivators 0 0 

8432 29 30 00 --- eggen 0 0 
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8432 29 50 00 --- motorhakmachines 0 0 

8432 29 90 00 --- andere 0 0 

8432 30 - zaai-, plant- en pootmachines:   

  -- zaaimachines:   

8432 30 11 00 --- precisiezaaimachines met centrale aandrijving 0 0 

8432 30 19 00 --- andere 0 0 

8432 30 90 00 -- plant- en pootmachines 0 0 

8432 40 - machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen:   

8432 40 10 00 -- voor minerale of chemische meststoffen 0 0 

8432 40 90 00 -- andere 0 0 

8432 80 00 00 - andere machines, toestellen en werktuigen 0 0 

8432 90 00 00 - delen 0 0 

8433 Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro- en 

veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het reinigen of 

sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij post 8437: 

  

  - gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen:   

8433 11 -- met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting:   

8433 11 10 00 --- met elektromotor 0 0 

  --- andere:   

  ---- met eigen beweegkracht:   
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8433 11 51 00 ----- uitgerust met een zitplaats 0 0 

8433 11 59 00 ----- andere 0 0 

8433 11 90 00 ---- andere 0 0 

8433 19 -- andere:   

  --- met motor:   

8433 19 10 00 ---- met elektromotor 0 0 

  ---- andere:   

  ----- met eigen beweegkracht:   

8433 19 51 00 ------ uitgerust met een zitplaats 0 0 

8433 19 59 00 ------ andere 0 0 

8433 19 70 00 ----- andere 0 0 

8433 19 90 00 --- zonder motor 0 0 

8433 20 - andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen:   

8433 20 10 00 -- met motor 0 0 

  -- andere:   

  --- speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor:   

8433 20 51 00 ---- met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting 0 0 

8433 20 59 00 ---- andere 0 0 

8433 20 90 00 --- andere 0 0 
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8433 30 - andere machines en toestellen voor het hooien:   

8433 30 10 00 -- harkkeerders, zijaanvoerharken en zwadkeerders 0 0 

8433 30 90 00 -- andere 0 0 

8433 40 - stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen:   

8433 40 10 00 -- opraappersen 0 0 

8433 40 90 00 -- andere 0 0 

  - andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines:   

8433 51 00 00 -- maaidorsers 0 0 

8433 52 00 00 -- andere dorsmachines 0 0 

8433 53 -- machines voor het oogsten van wortels en knollen:   

8433 53 10 00 --- aardappeloogstmachines 0 0 

8433 53 30 00 --- bietenkoppers en bietenoogstmachines 0 0 

8433 53 90 00 --- andere 0 0 

8433 59 -- andere:   

  --- veldhakselaars:   

8433 59 11 00 ---- met eigen beweegkracht 0 0 

8433 59 19 00 ---- andere 0 0 

8433 59 30 00 --- oogstmachines voor druiven 0 0 

8433 59 80 00 --- andere 0 0 
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8433 60 00 00 - machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten 0 0 

8433 90 00 00 - delen 0 0 

8434 Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven:   

8434 10 00 00 - melkmachines 0 0 

8434 20 00 00 - machines en toestellen voor zuivelbedrijven 0 0 

8434 90 00 00 - delen 0 0 

8435 Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van 

vruchtensap of van dergelijke dranken: 

  

8435 10 00 00 - machines en toestellen 5 5 

8435 90 00 00 - delen 5 5 

8436 Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de 

bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en 

kunstmoeders voor de pluimveeteelt: 

  

8436 10 00 00 - machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder 0 0 

  - machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders daaronder begrepen:   

8436 21 00 00 -- broedmachines en kunstmoeders 0 0 

8436 29 00  -- andere:   

8436 29 00 10 --- machines en toestellen voor gebruik in legbatterijen of in stallen 10 3 

8436 29 00 90 --- andere 0 0 

8436 80 - andere machines en toestellen:   
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8436 80 10 00 -- voor de bosbouw 0 0 

  -- andere:   

8436 80 91 00 --- automatische drinkbakken 0 0 

8436 80 99 00 --- andere 0 0 

  - delen:   

8436 91 00 00 -- van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders 0 0 

8436 99 00 00 -- andere 0 0 

8437 Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en toestellen 

voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, andere dan 

machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt: 

  

8437 10 00 00 - machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten 0 0 

8437 80 00 00 - andere machines en toestellen 0 0 

8437 90 00 00 - delen 0 0 

8438  Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de 

industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en 

toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën: 

  

8438 10 - machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren:   

8438 10 10 00 -- voor brood- of banketbakkerijen 3 5 

8438 10 90 00 -- voor het vervaardigen van deegwaren 3 5 
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8438 20 00 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade 0 0 

8438 30 00 00 - machines en toestellen voor suikerfabrieken 10 5 

8438 40 00 00 - machines en toestellen voor brouwerijen 1 0 

8438 50 00 00 - machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees 10 5 

8438 60 00 00 - machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten 5 5 

8438 80 - andere machines en toestellen:   

8438 80 10 00 -- voor de behandeling of bereiding van koffie of thee 1 0 

  -- andere:   

8438 80 91 00 --- voor de bereiding of vervaardiging van dranken 5 5 

8438 80 99 00 --- andere 1 0 

8438 90 00 00 - delen 0 0 

8439 Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het 

vervaardigen of afwerken van papier of van karton: 

  

8439 10 00 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen 5 0 

8439 20 00 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton 2 0 

8439 30 00 00 - machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton 5 0 

  - delen:   

8439 91 -- van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen:   

8439 91 10 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 5 0 
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8439 91 90 00 --- andere 5 0 

8439 99 -- andere:   

8439 99 10 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 5 0 

8439 99 90 00 --- andere 5 0 

8440 Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het 

boekbindersbedrijf daaronder begrepen: 

  

8440 10 - machines en toestellen:   

8440 10 10 00 -- vouwmachines 4 0 

8440 10 20 00 -- vergaarmachines 4 0 

8440 10 30 00 -- naai-, stik- en hechtmachines 4 0 

8440 10 40 00 -- kleefbindmachines 4 0 

8440 10 90 00 -- andere 4 0 

8440 90 00 00 - delen 5 0 

8441 Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines 

van alle soorten daaronder begrepen: 

  

8441 10 - snijmachines:   

8441 10 10 00 -- omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine 5 0 

8441 10 20 00 -- overlangs- en overdwarssnijmachines 5 0 

8441 10 30 00 -- snelsnijmachines met een mes 5 0 

8441 10 40 00 -- driesnijders 5 0 
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8441 10 80 00 -- andere 5 0 

8441 20 00 00 - machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen 5 0 

8441 30 00 00 - machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke bergings-

middelen, anders dan door vormen 

0 0 

8441 40 00 00 - machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton 0 0 

8441 80 00 00 - andere machines en toestellen 0 0 

8441 90 - delen:   

8441 90 10 00 -- van snijmachines 0 0 

8441 90 90 00 -- andere 0 0 

8442 Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereedschapswerktuigen bedoeld bij de 

posten 8456 tot en met 8465) voor het prepareren of het maken van clichés, drukplaten, drukcilinders en 

ander materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, 

cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, 

gepolijst): 

  

8442 30 - machines, toestellen en uitrustingsstukken:   

8442 30 10 00 -- fotografische zetmachines 5 0 

  -- andere:   

8442 30 91 00 --- voor lettergieten en letterzetten (bijvoorbeeld linotypes, monotypes, intertypes), met of zonder 

gietapparaat 

5 0 

8442 30 99 00 --- andere 5 0 
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8442 40 00 00 - delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken 5 0 

8442 50 - drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische stenen, 

geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst): 

  

  -- gereed voor het drukken:   

8442 50 21 00 --- voor hoogdruk of boekdruk 5 0 

8442 50 23 00 --- voor vlakdruk 5 0 

8442 50 29 00 --- andere 5 0 

8442 50 80 00 -- andere 3 0 

8443 Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en 

ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en 

telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan: 

  

  - machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders en 

ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442: 

  

8443 11 00 00 -- machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen 5 0 

8443 12 00 00 -- machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in 

ongevouwen staat de lengte van een zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet meer 

dan 36 cm bedraagt 

5 0 

8443 13 -- andere machines en toestellen voor de offsetdruk:   

  --- gevoed met vellen:   

8443 13 10 00 ---- gebruikte 3 0 

  ---- nieuwe, gevoed met vellen:   

8443 13 31 00 ----- van niet meer dan 52 × 74 cm 3 0 
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8443 13 35 00 ----- van meer dan 52 × 74 cm doch niet meer dan 74 × 107 cm 3 0 

8443 13 39 00 ----- van meer dan 74 × 107 cm 3 0 

8443 13 90 00 --- andere 3 0 

8443 14 00 00 -- machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van machines 

en toestellen voor de flexografie 

5 0 

8443 15 00 00 -- machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoegd met rollen, met uitzondering 

van machines en toestellen voor de flexografie 

5 0 

8443 16 00 00 -- machines en toestellen voor de flexografie 3 0 

8443 17 00 00 -- machines en toestellen voor de diepdruk 3 0 

8443 19 -- andere:   

8443 19 20 00 --- voor het bedrukken van textielwaren 4 0 

8443 19 40 00 --- bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 4 0 

8443 19 70 00 --- andere 3 0 

  - andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd:   

8443 31 -- machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt om 

te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk: 

  

8443 31 10 00 --- machines die met kopieer- en telekopieerfunctie, ook indien met afdrukfunctie, met een kopieer-

snelheid van niet meer dan 12 monochrome pagina's per minuut 

0 0 

  --- andere:   

8443 31 91 00 ---- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een 

elektrostatisch drukapparaat 

0 0 
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8443 31 99 00 ---- andere 0 0 

8443 32 -- andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op 

een netwerk 

  

8443 32 10 00 --- afdrukeenheden 3 0 

8443 32 30 00  --- telekopieertoestellen 0 0 

  --- andere:   

8443 32 91 00 ---- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een 

elektrostatisch drukapparaat 

0 0 

8443 32 93 00 ---- andere machines die kopiëren met een ingebouwd optisch systeem 0 0 

8443 32 99 00  ---- andere 10 3 

8443 39  -- andere:   

8443 39 10 00  --- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een 

elektrostatisch drukapparaat 

0 0 

  --- andere kopieerapparaten:   

8443 39 31 00 ---- met optisch systeem 0 0 

8443 39 39 00  ---- andere 10 3 

8443 39 90  --- andere:   

8443 39 90 10 ---- automatische schrijfmachines 10 3 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 763 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8443 39 90 90 ---- andere 3 0 

  - delen en toebehoren:   

8443 91 -- delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van 

drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442: 

  

8443 91 10 00 --- van machines en toestellen bedoeld bij onderverdeling 8443 19 40 2 0 

  --- andere:   

8443 91 91  ---- van gietijzer of van gegoten staal:   

8443 91 91 10 ----- hulpmachines en hulptoestellen 3 0 

8443 91 91 90 ----- andere 2 0 

8443 91 99  ---- andere:   

8443 91 99 10 ----- hulpmachines en hulptoestellen 3 0 

8443 91 99 90 ----- andere 2 0 

8443 99 -- andere:   

8443 99 10 00 --- elektronische assemblages 0 0 

8443 99 90  --- andere:   

8443 99 90 10 ---- hulpmachines en hulptoestellen 3 0 

8443 99 90 90 ---- andere 0 0 
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8444 00 Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of 

kunstmatige textielstoffen: 

  

8444 00 10 00 - machines voor het spinnen 5 0 

8444 00 90 00 - andere 5 0 

8445 Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere 

machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden 

(inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en 

dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines 

bedoeld bij post 8446 of 8447: 

  

  - machines voor het bereiden van spinvezels:   

8445 11 00 00 -- kaardmachines 0 0 

8445 12 00 00 -- kammachines 0 0 

8445 13 00 00 -- voorspinmachines 0 0 

8445 19 00 00 -- andere 0 0 

8445 20 00 00 - machines voor het spinnen 0 0 

8445 30 - machines voor het doubleren of twijnen:   

8445 30 10 00 -- voor het doubleren 0 0 

8445 30 90 00 -- voor het twijnen 0 0 

8445 40 00 00 - machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van 

textielstoffen 

0 0 

8445 90 00 00 - andere 0 0 
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8446 Weefgetouwen:   

8446 10 00 00 - voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm 0 0 

  - voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met schietspoel:   

8446 21 00 00 -- met motor 0 0 

8446 29 00 00 -- andere 0 0 

8446 30 00 00 - voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel 0 0 

8447 Breimachines, naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines), guipeermachines, machines voor de 

vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van 

filetweefsel, alsmede machines voor het tuften: 

  

  - rondbreimachines:   

8447 11 -- met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm:   

8447 11 10 00 --- werkend met tongnaalden 0 0 

8447 11 90 00 --- andere 0 0 

8447 12 -- met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm:   

8447 12 10 00 --- werkend met tongnaalden 0 0 

8447 12 90 00 --- andere 0 0 

8447 20 - vlakbreimachines; naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines):   

8447 20 20 00 -- kettingtricotbreimachines, raschelmachines daaronder begrepen; naaibreimachines ("stitch-bonding"-

machines) 

0 0 
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8447 20 80 00 -- andere 0 0 

8447 90 00 00 - andere 0 0 

8448 Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 

(bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, 

wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij 

uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of bij de posten 8444, 

8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, spindoppen, schietspoelen, 

hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden): 

  

  - hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447:   

8448 11 00 00 -- dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- 

en kaartenrijgmachines 

0 0 

8448 19 00 00 -- andere 0 0 

8448 20 00 00 - delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444 of voor de hulpmachines of hulptoestellen 

daarvoor 

0 0 

  - delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8445 of voor de hulpmachines of hulptoestellen 

daarvoor: 

  

8448 31 00 00 -- kaardbeslag 0 0 

8448 32 00 00 -- voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag 0 0 

8448 33 -- spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers):   

8448 33 10 00 --- spillen en spilvleugels 0 0 

8448 33 90 00 --- ringen en spinoogjes (travellers) 0 0 
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8448 39 00 00 -- andere 0 0 

  - delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor:   

8448 42 00 00 -- rieten, hevels en schachten 0 0 

8448 49 00 00 -- andere 0 0 

  - delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld bij post 8447 of voor de hulpmachines of 

hulptoestellen daarvoor: 

  

8448 51 -- platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen:   

8448 51 10 00 --- platinen 0 0 

8448 51 90 00 --- andere 0 0 

8448 59 00 00 -- andere 0 0 

8449 00 00 00 Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden textielvlies, 

zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging van vilthoeden 

daaronder begrepen; hoedvormen 

0 0 

8450 Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting:   

  - machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed:   

8450 11 -- volautomatische machines:   

  --- met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed:   

8450 11 11 00 ---- voorladers 5 0 

8450 11 19 00 ---- bovenladers 5 0 

8450 11 90 00 --- met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 5 0 

8450 12 00 00 -- andere machines, met ingebouwde centrifuge 5 0 
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8450 19 00 00 -- andere 10 3 

8450 20 00 00 - machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed 5 0 

8450 90 00 00 - delen 5 0 

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 de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het oprollen, het 

afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels: 

  

8451 10 00 00 - machines voor het droog reinigen 0 0 

  - droogmachines:   

8451 21 -- met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed:   

8451 21 10 00 --- met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed 0 0 

8451 21 90 00 --- met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 0 0 

8451 29 00 00 -- andere 0 0 

8451 30 - strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen):   

  -- elektrisch verwarmd, met een vermogen:   

8451 30 10 00 --- van niet meer dan 2 500 W 0 0 

8451 30 30 00 --- van meer dan 2 500 W 0 0 

8451 30 80 00 -- andere 0 0 

8451 40 00 00 - machines voor het wassen, het bleken of het verven 0 0 
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8451 50 00 00 - machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels 0 0 

8451 80 - andere machines en toestellen:   

8451 80 10 00 -- machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen bij de vervaardiging 

van vloerbedekking (linoleum, enz.) 

0 0 

8451 80 30 00 -- machines voor het appreteren of het afwerken 0 0 

8451 80 80 00 -- andere 0 0 

8451 90 00 00 - delen 0 0 

8452 Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, 

onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines: 

  

8452 10 - naaimachines voor huishoudelijk gebruik:   

  -- naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 

16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt; koppen van naaimachines die uitsluitend stiksteken 

kunnen vormen, wegende zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg: 

  

8452 10 11 00 --- naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen, tafels of meubelen niet meegerekend) van meer 

dan 65 € 

0 0 

8452 10 19 00 --- andere 0 0 

8452 10 90 00 -- andere naaimachines en andere koppen van naaimachines 0 0 

  - andere naaimachines:   

8452 21 00 00 -- automatische eenheden 0 0 

8452 29 00 00 -- andere 0 0 
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8452 30 - naalden voor naaimachines:   

8452 30 10 00 -- aan één zijde voorzien van een afgeplatte kolf 0 0 

8452 30 90 00 -- andere 0 0 

8452 40 00 00 - meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan 0 0 

8452 90 00 00 - andere delen van naaimachines 0 0 

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: 

  

8453 10 00 00 - machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder 0 0 

8453 20 00 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel 0 0 

8453 80 00 00 - andere machines en toestellen 0 0 

8453 90 00 00 - delen 0 0 

8454 Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of 

staalfabrieken en voor gieterijen: 

  

8454 10 00  - convertors:   

8454 10 00 10 -- met een capaciteit van 130 - 300 ton 10 3 

8454 10 00 90 -- andere 5 0 

8454 20 00 00 - gietvormen voor ingots en gietpannen 5 0 

8454 30 - gietmachines:   

8454 30 10 00 -- persgiet- of spuitgietmachines 5 0 

8454 30 90 00 -- andere 5 0 
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8454 90 00 - delen:   

8454 90 00 10 -- van convertors 0 0 

8454 90 00 90 -- andere 5 0 

8455 Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor:   

8455 10 00 00 - walsstoelen voor buizen 2 0 

  - andere walsstoelen:   

8455 21 00 00 -- voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen 10 3 

8455 22 00 00 -- voor het koud walsen 10 3 

8455 30 - walsrollen:   

8455 30 10 00 -- van gietijzer 5 0 

  -- van gesmeed staal:   

8455 30 31  --- werkwalsen voor het warm walsen; steunwalsen voor het warm en koud walsen:   

8455 30 31 10 ---- voor het warm walsen 10 3 

8455 30 31 90 ---- andere 5 0 

8455 30 39 00 --- werkwalsen voor het koud walsen 5 0 

8455 30 90  -- andere:   

8455 30 90 10  --- pilgerwalsen van gegoten staal 10 3 

8455 30 90 90 --- andere 1 0 

8455 90 00 00 - andere delen 5 0 
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8456 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weg-

genomen, 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: 

  

8456 10 00 00  - werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen 4 0 

8456 20 00 00 - werkend met behulp van ultrasone trillingen 2 0 

8456 30 - werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie):   

  -- met numerieke besturing:   

8456 30 11 00 --- draadvonkerosie 2 0 

8456 30 19 00 --- andere 2 0 

8456 30 90 00 -- andere 2 0 

8456 90 00 00 - andere 2 0 

8457 Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor 

de bewerking van metalen: 

  

8457 10 - bewerkingscentra:   

8457 10 10 00 -- horizontaal 4 0 

8457 10 90 00 -- andere 4 0 

8457 20 00 00 - enkelstationsbewerkingsmachines 2 0 

8457 30 - meervoudige transferbewerkingsmachines:   

8457 30 10 00 -- met numerieke besturing 2 0 

8457 30 90 00 -- andere 2 0 
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8458 Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal:   

  - horizontale draaibanken:   

8458 11 -- met numerieke besturing:   

8458 11 20 00 --- draaicentra 3 0 

  --- automaten:   

8458 11 41 00 ---- eenspillige 3 0 

8458 11 49 00 ---- meerspillige 3 0 

8458 11 80 00 --- andere 0 0 

8458 19 -- andere:   

8458 19 20 00 --- center- of paralleldraaibanken 2 0 

8458 19 40 00 --- automaten 4 0 

8458 19 80 00 --- andere 4 0 

  - andere draaibanken:   

8458 91 -- met numerieke besturing:   

8458 91 20 00 --- draaicentra 2 0 

8458 91 80 00 --- andere 4 0 

8458 99 00 00 -- andere 5 0 
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8459 Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draad-

snijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weggenomen, andere dan de draaibanken 

(draaicentra daaronder begrepen) bedoeld bij post 8458: 

  

8459 10 00 00 - bewerkingseenheden op slede 2 0 

  - andere boormachines:   

8459 21 00 00 -- met numerieke besturing 2 0 

8459 29 00 00 -- andere 2 0 

  - andere ruimfreesmachines:   

8459 31 00 00 -- met numerieke besturing 2 0 

8459 39 00 00 -- andere 2 0 

8459 40 - andere ruimmachines:   

8459 40 10 00 -- met numerieke besturing 2 0 

8459 40 90 00 -- andere 2 0 

  - kniefreesmachines:   

8459 51 00 00 -- met numerieke besturing 2 0 

8459 59 00 00 -- andere 2 0 

  - andere freesmachines:   

8459 61 -- met numerieke besturing:   

8459 61 10 00 --- voor het frezen van gereedschappen 4 0 

8459 61 90 00 --- andere 2 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 775 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8459 69 -- andere:   

8459 69 10 00 --- voor het frezen van gereedschappen 4 0 

8459 69 90 00 --- andere 2 0 

8459 70 00 00 - andere machines voor het snijden of tappen van draad 2 0 

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 polijst-

schijven, andere dan de machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen 

bedoeld bij post 8461: 

  

  - vlakslijpmachines waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan 

worden geregeld: 

  

8460 11 00 00 -- met numerieke besturing 0,5 0 

8460 19 00 00 -- andere 2 0 

  - andere slijpmachines waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan 

worden geregeld 

  

8460 21 -- met numerieke besturing:   

  --- rondslijpmachines:   

8460 21 11 00 ---- inwendige rondslijpmachines 2 0 

8460 21 15 00 ---- centerloze uitwendige rondslijpmachines 2 0 

8460 21 19 00 ---- andere 2 0 

8460 21 90 00 --- andere 2 0 
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8460 29 -- andere:   

  --- rondslijpmachines   

8460 29 11 00 ---- inwendige rondslijpmachines 2 0 

8460 29 19 00 ---- andere 2 0 

8460 29 90 00 --- andere 2 0 

  - machines voor het slijpen van gereedschap:   

8460 31 00 00 -- met numerieke besturing 5 0 

8460 39 00 00 -- andere 1 0 

8460 40 - hoon- en lapmachines:   

8460 40 10  -- met numerieke besturing:   

8460 40 10 10 --- met een nauwkeurigheid van de vorm van de opening van niet meer dan 0,01 mm 0,5 0 

8460 40 10 90 --- andere 2 0 

8460 40 90 00 -- andere 2 0 

8460 90 - andere:   

8460 90 10 00 -- waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld 4 0 

8460 90 90 00 -- andere 2 0 
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8461 Schaafbanken, sterke-armschaafbanken, 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: 

  

8461 20 00 00 - sterke-armschaafbanken en steekbanken 3 0 

8461 30 - trekfreesbanken:   

8461 30 10 00 -- met numerieke besturing 0 0 

8461 30 90 00 -- andere 0 0 

8461 40 - machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen:   

  -- machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van tandwielen:   

  --- van cilindrische tandwielen:   

8461 40 11 00 ---- met numerieke besturing 0 0 

8461 40 19 00 ---- andere 0 0 

  --- van andere tandwielen:   

8461 40 31 00 ---- met numerieke besturing 0 0 

8461 40 39 00 ---- andere 0 0 

  -- machines voor het afwerken van tandwielen:   

  --- waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld:   

8461 40 71 00 ---- met numerieke besturing 0 0 
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8461 40 79 00 ---- andere 0 0 

8461 40 90 00 --- andere 0 0 

8461 50 - zaagmachines en afsteekbanken:   

  -- zaagmachines:   

8461 50 11 00 --- cirkelzaagmachines 0 0 

8461 50 19 00 --- andere 4 0 

8461 50 90 00 -- afsteekbanken 4 0 

8461 90 00 00 - andere 5 0 

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 metaal-

carbiden, andere dan de hiervoor bedoelde machines: 

  

8462 10 - machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren:   

8462 10 10 00 -- met numerieke besturing 5 0 

8462 10 90 00 -- andere 5 0 

  - machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken:   

8462 21 -- met numerieke besturing;   

8462 21 10 00 --- voor het bewerken van vlakke producten 5 0 

8462 21 80 00 --- andere 5 0 
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8462 29 -- andere:   

8462 29 10 00 --- voor het bewerken van vlakke producten 2 0 

  --- andere:   

8462 29 91 00 ---- hydraulische 5 0 

8462 29 98 00 ---- andere 5 0 

  - machines (persen daaronder begrepen) voor het afknippen, andere dan gecombineerde machines voor het 

ponsen en afknippen: 

  

8462 31 00 00 -- met numerieke besturing 5 0 

8462 39 -- andere:   

8462 39 10 00 --- voor het bewerken van vlakke producten 5 0 

  --- andere:   

8462 39 91 00 ---- hydraulische 2 0 

8462 39 99 00 ---- andere 5 0 

  - machines (persen daaronder begrepen) voor het inkepen of het ponsen, gecombineerde machines voor 

het ponsen en afknippen daaronder begrepen: 

  

8462 41 -- met numerieke besturing:   

8462 41 10 00 --- voor het bewerken van vlakke producten 5 0 

8462 41 90 00 --- andere 5 0 
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8462 49 -- andere:   

8462 49 10 00 --- voor het bewerken van vlakke producten 4 0 

8462 49 90 00 --- andere 4 0 

  - andere:   

8462 91 -- hydraulische persen:   

8462 91 10 00 --- voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het tot pakketten of blokken persen van 

metaalafvallen 

5 0 

  --- andere:   

8462 91 50 00 ---- met numerieke besturing 5 0 

8462 91 90 00 ---- andere 5 0 

8462 99 -- andere:   

8462 99 10 00 --- voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het tot pakketten of blokken persen van 

metaalafvallen 

4 0 

  --- andere:   

8462 99 50 00 ---- met numerieke besturing 4 0 

8462 99 90 00 ---- andere 4 0 

8463 Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of van cermets:   

8463 10 - trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke:   

8463 10 10 00 -- draadtrekbanken 5 0 

8463 10 90 00 -- andere 5 0 
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8463 20 00 00 - schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 5 0 

8463 30 00 00 - machines voor het bewerken van draad 5 0 

8463 90 00 00 - andere 5 0 

8464 Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbest-

cement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas: 

  

8464 10 00 00 - zaagmachines 5 0 

8464 20 - slijp- en polijstmachines:   

  -- machines voor het bewerken van glas:   

8464 20 11 00 --- van glazen voor optische doeleinden 5 0 

8464 20 19 00 --- andere 5 0 

8464 20 20 00 -- voor het bewerken van keramische producten 5 0 

8464 20 95 00 -- andere 5 0 

8464 90 - andere:   

8464 90 20 00 -- voor het bewerken van keramische producten 5 0 

8464 90 80 00 -- andere 5 0 

8465 Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze samenvoegen 

daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde rubber, van harde 

kunststof en van dergelijke harde stoffen: 

  

8465 10 - machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse gereedschapswisseling 

kunnen worden uitgevoerd: 

  

8465 10 10 00 -- waarbij het werkstuk bij elke bewerking met de hand wordt toegevoerd 5 0 
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8465 10 90 00 -- waarbij het werkstuk tussen elke bewerking automatisch wordt toegevoerd 5 0 

  - andere:   

8465 91 -- zaagmachines:   

8465 91 10 00 --- voor lintzagen 5 0 

8465 91 20 00 --- voor cirkelzagen 5 0 

8465 91 90 00 --- andere 1 0 

8465 92 00 00 -- schaafmachines, freesmachines en profileermachines 1 0 

8465 93 00 00 -- schuur-, slijp- en polijstmachines 1 0 

8465 94 00 00 -- machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten 5 0 

8465 95 00  -- boormachines en uitsteekmachines:   

8465 95 00 10 --- meerspillige 1 0 

8465 95 00 90 --- andere 5 0 

8465 96 00 00 -- splijt-, afsnij- en schilmachines 2 0 

8465 99 -- andere:   

8465 99 10 00 --- draaibanken 5 0 

8465 99 90  --- andere:   

8465 99 90 10 ---- gereedschapswerktuigen voor het eenzijdig lijmen met gesmolten kleefmiddel 1 0 

8465 99 90 90 ---- andere 5 0 
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8466 Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor 

de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders en 

gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor 

montage op gereedschapswerktuigen; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten: 

  

8466 10 - gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen:   

  -- gereedschaphouders:   

8466 10 20 00 --- spandoorns, spantangen en hulzen 2 0 

  --- andere:   

8466 10 31 00 ---- voor draaibanken 2 0 

8466 10 38 00 ---- andere 2 0 

8466 10 80 00 -- zelfopenende draadsnijkoppen 2 0 

8466 20 - werkstukhouders:   

8466 20 20 00 -- werkstukgebonden houders, toebehoren voor werkstukgebonden houders 2 0 

  -- andere:   

8466 20 91 00 --- voor draaibanken 2 0 

8466 20 98 00 --- andere 2 0 

8466 30 00 00 - verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschapswerktuigen 2 0 

  - andere:   

8466 91 -- voor machines bedoeld bij post 8464:   

8466 91 20 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 2 0 
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8466 91 95 00 --- andere 2 0 

8466 92 -- voor machines bedoeld bij post 8465:   

8466 92 20 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 2 0 

8466 92 80 00 --- andere 2 0 

8466 93 00 00 -- voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461 2 0 

8466 94 00 00 -- voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463 2 0 

8467 Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-elektrische 

motor wordt aangedreven: 

  

  - pneumatisch:   

8467 11 -- roterend (ook indien met slagmechanisme):   

8467 11 10 00 --- voor metaalbewerking 5 0 

8467 11 90 00 --- ander 5 0 

8467 19 00 00 -- ander 5 0 

  - met ingebouwde elektromotor:   

8467 21 -- boormachines van alle soorten:   

8467 21 10 00 --- werkend zonder externe energiebron 2 0 

  --- andere:   

8467 21 91 00 ---- elektropneumatische 2 0 

8467 21 99 00 ---- andere 2 0 
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8467 22 -- zagen:   

8467 22 10 00 --- kettingzagen 5 0 

8467 22 30 00 --- cirkelzagen 2 0 

8467 22 90 00 --- andere 2 0 

8467 29 -- ander:   

8467 29 10 00 --- voor het bewerken van textielstoffen 2 0 

  --- ander:   

8467 29 30 00 ---- werkend zonder externe energiebron 2 0 

  ---- ander:   

  ----- slijp- en schuurmachines:   

8467 29 51 00 ------ haakse slijp- en schuurmachines 2 0 

8467 29 53 00 ------ bandschuurmachines 2 0 

8467 29 59 00 ------ andere 5 0 

8467 29 70 00 ----- schaafmachines 2 0 

8467 29 80 00 ----- heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders 2 0 

8467 29 90 00 ----- ander 2 0 

  - ander gereedschap:   

8467 81 00 00 -- kettingzagen 2 0 
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8467 89 00 00 -- ander 5 0 

  - delen:   

8467 91 00  -- van kettingzagen:   

8467 91 00 10 --- met een elektromotor 2 0 

8467 91 00 90 --- andere 4 0 

8467 92 00 00 -- van pneumatisch gereedschap 5 0 

8467 99 00  -- andere:   

8467 99 00 10 --- met een elektromotor 2 0 

8467 99 00 90 --- andere 5 0 

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: 

  

8468 10 00 00 - handbranders 5 0 

8468 20 00 00 - andere machines en toestellen, werkend met gas 5 0 

8468 80 00 00 - andere machines en toestellen 5 0 

8468 90 00 00 - delen 5 0 

8469 Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8443; tekstverwerkende machines:   

8469 00 10 00 - tekstverwerkende machines 0 0 

  - andere:   

8469 00 91 00 -- elektrische 10 3 
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8469 00 99 00 -- andere 10 3 

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: 

  

8470 10 00 00  - elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en 

machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties 

0 0 

  - andere elektronische rekenmachines:   

8470 21 00 00 -- schrijvende 0 0 

8470 29 00 00 -- andere 0 0 

8470 30 00 00 - andere rekenmachines 0 0 

8470 50 00 00 - kasregisters 0 0 

8470 90 00 00 - andere 0 0 

8471 Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, 

machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het 

verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen: 

  

8471 30 00 00 - draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste 

bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm 

0 0 

  - andere automatische gegevensverwerkende machines:   

8471 41 00 00 -- bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid en, al dan niet 

gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid 

0 0 

8471 49 00 00 -- andere, aangeboden in de vorm van systemen 0 0 
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8471 50 00 00 - verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8471 41 en 8471 49, die in 

dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten: geheugeneenheden, 

invoereenheden en uitvoereenheden 

0 0 

8471 60 - invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten:   

8471 60 60 00 -- toetsenborden 0 0 

8471 60 70 00 -- andere 0 0 

8471 70 - geheugeneenheden:   

8471 70 20 00 -- geheugens van centrale eenheden 0 0 

  -- andere:   

  --- schijvengeheugeneenheden:   

8471 70 30 00 ---- optische, magneto-optische daaronder begrepen 0 0 

  ---- andere:   

8471 70 50 00 ----- eenheden voor harde schijven 0 0 

8471 70 70 00 ----- andere 0 0 

8471 70 80 00 --- bandgeheugeneenheden 0 0 

8471 70 98 00 --- andere 0 0 

8471 80 00 00  - andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines 0 0 

8471 90 00 00 - andere 0 0 
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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): 

  

8472 10 00 00 - duplicators 10 3 

8472 30 00 00 - machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband voorzien 

van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van correspondentie en machines 

voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels 

10 3 

8472 90 - andere:   

8472 90 10 00 -- geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines 10 3 

8472 90 30 00 -- gelduitgifteautomaten 0 0 

8472 90 70 00 -- andere 10 3 

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: 

  

8473 10 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8469:   

  -- elektronische assemblages   

8473 10 11 00 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8469 00 10 0 0 

8473 10 19 00 --- andere 0 0 

8473 10 90 00 -- andere 0 0 

  - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470:   

8473 21 -- van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470 10, 8470 21 en 8470 29:   

8473 21 10 00 --- elektronische assemblages 0 0 

8473 21 90 00 --- andere 0 0 
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8473 29 -- andere:   

8473 29 10 00 --- elektronische assemblages 0 0 

8473 29 90 00 --- andere 0 0 

8473 30 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471:   

8473 30 20 00 -- elektronische assemblages 0 0 

8473 30 80 00 -- andere 0 0 

8473 40 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472:   

  -- elektronische assemblages:   

8473 40 11 00 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8472 90 30 0 0 

8473 40 18 00 --- andere 0 0 

8473 40 80 00 -- andere 0 0 

8473 50 - delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of 

meer van de posten 8469 tot en met 8472: 

  

8473 50 20 00 -- elektronische assemblages 0 0 

8473 50 80 00 -- andere 0 0 
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8474 Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, het 

mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen (poeders en 

pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste minerale 

brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in poeder- of in 

pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand: 

  

8474 10 00 00 - machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen 1 0 

8474 20  - machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren:   

8474 20 10 00 -- van minerale stoffen van de soort gebruikt in de keramische industrie 7 0 

8474 20 90 00  -- andere 7 0 

  - machines en toestellen voor het mengen of het kneden:   

8474 31 00 00 -- betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel 0 0 

8474 32 00 00 -- machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen 0 0 

8474 39  -- andere:   

8474 39 10 00 --- machines en toestellen voor het mengen of het kneden van minerale stoffen van de soort gebruikt in de 

keramische industrie 

0 0 

8474 39 90 00 --- andere 0 0 

8474 80  - andere machines en toestellen:   

8474 80 10 00 -- machines voor het persen, het vormen of het gieten van keramische specie 0 0 

8474 80 90 00 -- andere 0 0 

8474 90 - delen:   

8474 90 10 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 5 0 
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8474 90 90  -- andere:   

8474 90 90 10 --- van machines voor het sorteren, wassen, breken of mengen van aarde, steen en andere minerale stoffen 2 0 

8474 90 90 90 --- andere 5 0 

8475 Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, met 

een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas of van 

glaswerk: 

  

8475 10 00 00 - machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, 

met een omhulling van glas 

5 0 

  - machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk:   

8475 21 00 00 -- machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen ("ébauches") daarvan 5 0 

8475 29 00 00 -- andere 5 0 

8475 90 00 00 - delen 5 0 

8476 Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), 

geldwisselapparaten daaronder begrepen: 

  

  - verkoopautomaten voor dranken:   

8476 21 00 00 -- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 5 0 

8476 29 00 00 -- andere 5 0 

  - andere machines:   

8476 81 00 00 -- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 5 0 

8476 89 00 00 -- andere 5 0 
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8476 90 00 00 - delen 5 0 

8477 Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van 

producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk: 

  

8477 10 00 00  - spuitgietmachines 5 0 

8477 20 00 00 - strengpersen (extrudeerpersen) 5 0 

8477 30 00 00 - blaasvormmachines 5 0 

8477 40 00 00 - vacuümvormmachines en andere thermovormmachines 5 0 

  - andere giet- of vormmachines en -toestellen:   

8477 51 00 00 -- machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op lucht-

banden of voor het vervaardigen van binnenbanden 

5 0 

8477 59 -- andere:   

8477 59 10  --- persen:   

8477 59 10 10 ---- hydraulisch persen voor het vulcaniseren 1 0 

8477 59 10 90 ---- andere 5 0 

8477 59 80 00 --- andere 5 0 

8477 80 - andere machines en toestellen:   

  -- machines voor het vervaardigen van producten met spons- of celstructuur:   

8477 80 11 00 --- machines voor de bewerking van reactieve harsen 5 0 
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8477 80 19 00 --- andere 5 0 

  -- andere:   

8477 80 91 00 --- maalmolens 0 0 

8477 80 93 00 --- meng-, kneed- en roermachines 0 0 

8477 80 95 00 --- snij- en splijtmachines en afpelmachines 0 0 

8477 80 99 00 --- andere 0 0 

8477 90 - delen:   

8477 90 10 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8477 90 80 00 -- andere 0 0 

8478 Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen 

onder andere posten van dit hoofdstuk: 

  

8478 10 00 00 - machines en toestellen 1 0 

8478 90 00 00 - delen 1 0 

8479 Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere 

posten van dit hoofdstuk: 

  

8479 10 00 00 - machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke 

werken 

0 0 

8479 20 00 00 - machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of van plantaardige 

vette olie of vet 

0 0 

8479 30 - persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, 

alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk: 

  

8479 30 10 00 -- persen 0 0 
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8479 30 90 00 -- andere 0 0 

8479 40 00 00 - machines voor het vervaardigen van touw en kabel 2 0 

8479 50 00 00 - industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen 5 0 

8479 60 00 00 - toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping 5 0 

  - andere machines en toestellen:   

8479 81 00 00 -- voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van elektrische spoelen 

daaronder begrepen 

2 0 

8479 82 00 00 -- voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het 

roeren 

0 0 

8479 89 -- andere:   

8479 89 30 00 --- wandelende hydraulische mijnstutten 2 0 

8479 89 60  --- centrale smeertoestellen:   

8479 89 60 10 ---- ultrasone dispensers 5 0 

8479 89 60 90 ---- andere 0 0 

8479 89 91 00 --- machines en toestellen voor het emailleren en decoreren van keramische producten 5 0 

8479 89 97  --- andere:   

8479 89 97 10 ---- machines en toestellen voor het openen en sluiten van de gietijzeropening van een hoogoven 5 0 

8479 89 97 30 ---- machines en mechanische toestellen voor het vullen van geneesmiddelen in capsules of voor het 

dehydreren of pelletiseren van geneesmiddelen 

1 0 

8479 89 97 50 ---- machines en mechanische toestellen voor het coaten van pellets en pillen  1 0 

8479 89 97 90 ---- andere 0 0 
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8479 90 - delen:   

8479 90 20 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8479 90 80 00 -- andere 0 0 

8480 Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en 

andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor 

minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof: 

  

8480 10 00 00 - vormkasten voor gieterijen 2 0 

8480 20 00 00 - modelplaten voor gietvormen 2 0 

8480 30 - modellen voor gietvormen:   

8480 30 10 00 -- van hout 2 0 

8480 30 90 00 -- andere 2 0 

  - vormen voor metalen of voor metaalcarbiden:   

8480 41 00 00 -- voor het spuitgieten of het persgieten 2 0 

8480 49 00 00 -- andere 2 0 

8480 50 00 00 - vormen voor glas 2 0 

8480 60  - vormen voor minerale stoffen:   

8480 60 10 00 -- voor het persgieten 2 0 

8480 60 90 00 -- andere 2 0 

  - vormen voor rubber of voor kunststof:   

8480 71 00  -- voor het spuitgieten of het persgieten:   

8480 71 00 10 --- vormen voor kunststof (voor het persgieten van capsules voor petflessen)  0 0 
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8480 71 00 90 --- andere 0 0 

8480 79 00 00 -- andere 0 0 

8481 Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder 

begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke bergingsmiddelen: 

  

8481 10 - reduceerventielen:   

8481 10 05 00 -- gecombineerd met filters of smeerapparaten 0 0 

  -- andere:   

8481 10 19 00 --- van gietijzer of van staal 0 0 

8481 10 99 00 --- andere 0 0 

8481 20 - kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging:   

8481 20 10 00 -- kleppen voor oleohydraulische overbrenging 0 0 

8481 20 90 00 -- kleppen voor pneumatische overbrenging 0 0 

8481 30 - terugslagkleppen:   

8481 30 91 00 -- van gietijzer of van staal 0 0 

8481 30 99 00 -- andere 0 0 

8481 40 - overloopkleppen en veiligheidskleppen:   

8481 40 10 00 -- van gietijzer of van staal 0 0 

8481 40 90 00 -- andere 0 0 
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8481 80 - andere artikelen:   

  -- sanitaire kranen:   

8481 80 11 00 --- mengkranen 0 0 

8481 80 19 00 --- andere 0 0 

  -- kranen voor radiatoren van centrale verwarming:   

8481 80 31 00 --- thermostatisch werkende kranen 0 0 

8481 80 39 00 --- andere 0 0 

8481 80 40 00 -- ventielen voor luchtbanden 0 0 

  -- andere:   

  --- regelafsluiters:   

8481 80 51 00 ---- temperatuurregelaars 0 0 

8481 80 59 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

  ---- schuifafsluiters:   

8481 80 61 00 ----- van gietijzer 0 0 

8481 80 63 00 ----- van staal 0 0 

8481 80 69 00 ----- andere 0 0 

  ---- klepafsluiters:   

8481 80 71 00 ----- van gietijzer 0 0 
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8481 80 73 00 ----- van staal 0 0 

8481 80 79 00 ----- andere 0 0 

8481 80 81 00 ---- kogelafsluiters en plugkranen 0 0 

8481 80 85 00 ---- vlinderkleppen 0 0 

8481 80 87 00 ---- membraanafsluiters 0 0 

8481 80 99 00 ---- andere 0 0 

8481 90 00 00 - delen 0 0 

8482 Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers:   

8482 10 - kogellagers:   

8482 10 10 00 -- met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm 4 0 

8482 10 90 00 -- andere 4 0 

8482 20 00 00 - kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen 5 0 

8482 30 00 00 - tonlagers 6 0 

8482 40 00 00 - naaldlagers 10 3 

8482 50 00 00 - cilinderlagers 10 3 

8482 80 00 00 - andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen 2 0 

  - delen:   

8482 91 -- kogels, rollen, naalden en dergelijke:   

8482 91 10 00 --- rollen in kegelvorm 0 0 

8482 91 90 00 --- andere 0 0 
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8482 99 00 00 -- andere 5 0 

8483 Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lager-

schalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en 

andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid 

(koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); 

koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder 

begrepen): 

  

8483 10 - drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken:   

  -- krukken en krukassen:   

8483 10 21  --- van gietijzer of van gegoten staal:   

8483 10 21 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 10 21 90 ---- andere 5 0 

8483 10 25  --- van gesmeed staal:   

8483 10 25 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 10 25 90 ---- andere 5 0 

8483 10 29  --- andere:   

8483 10 29 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 10 29 90 ---- andere 5 0 

8483 10 50  -- gelede assen of scharnierassen:   

8483 10 50 10  --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 10 50 90  --- andere 5 0 

8483 10 95  -- andere:   

8483 10 95 10  --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 
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8483 10 95 90  --- andere 5 0 

8483 20 - kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers:   

8483 20 10 00 -- van de soort gebruikt voor lucht- en ruimtevaartuigen 5 0 

8483 20 90 00 -- andere 5 0 

8483 30 - kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers; lagerschalen:   

  -- kussenblokken:   

8483 30 32  --- voor kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers:   

8483 30 32 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 30 32 90 ---- andere 5 0 

8483 30 38  --- andere:   

8483 30 38 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 30 38 90  ---- andere 5 0 

8483 30 80  -- lagerschalen:   

8483 30 80 10  --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

8483 30 80 90  --- andere: 5 0 

8483 40 - getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere 

elementaire overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere 

overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid 

(koppelomvormers daaronder begrepen): 

  

  -- getande overbrengingen:   

8483 40 21 00 --- cilindrische 0 0 
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8483 40 23 00 --- conische of cilindrisch-conische 0 0 

8483 40 25 00 --- wormwieloverbrengingen 0 0 

8483 40 29 00 --- andere 0 0 

8483 40 30 00 -- kogellager- en rollagerassen 0 0 

  -- tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins 

aanpassen van de snelheid: 

  

8483 40 51 00 --- tandwielkasten en versnellingsbakken 0 0 

8483 40 59 00 --- andere 0 0 

8483 40 90 00 -- andere 0 0 

8483 50 - vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen):   

8483 50 20 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8483 50 80 00 -- andere 0 0 

8483 60 - koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen):   

8483 60 20 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8483 60 80 00 -- andere 0 0 

8483 90 - afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; delen:   

8483 90 20 00 -- delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten 0 0 

  -- andere:   

8483 90 81 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 
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8483 90 89  --- andere:   

8483 90 89 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8483 90 89 90  ---- andere: 5 0 

8484 Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van 

verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische 

afdichtingen: 

  

8484 10 00  - metalloplastische pakking:   

8484 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8484 10 00 90 -- andere  0 0 

8484 20 00 00 - mechanische afdichtingen 0 0 

8484 90 00  - andere:   

8484 90 00 10  -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8484 90 00 90  -- andere 0 0 

[8485]     

8486 Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging 

van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of schakelingen van half-

geleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte beeldschermen; machines en 

apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder c), op dit hoofdstuk; delen en toebehoren: 

  

8486 10 00 00 - machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 0 0 
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8486 20 - machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal 

of van elektronische geïntegreerde schakelingen: 

  

8486 20 10 00 -- gereedschapswerktuigen werkend met behulp van ultrasone trillingen 2 0 

8486 20 90 00 -- andere 0 0 

8486 30 - machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermen:   

8486 30 10 00 -- apparaten voor het door chemisch opdampen aanbrengen van lagen op bladen of platen voor elementen 

met vloeibare kristallen (lcd) 

2 0 

8486 30 30 00 -- toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of platen voor elementen met vloeibare 

kristallen (lcd) 

2 0 

8486 30 50 00 -- apparaten voor het door kathodische verstuiving ("sputtering") aanbrengen van lagen op bladen of 

platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

0 0 

8486 30 90  -- andere   

8486 30 90 10 --- apparaten voor de projectie of applicatie van beelden op de lichtgevoelige laag van platte 

beeldschermen 

10 3 

8486 30 90 90 --- andere 0 0 

8486 40 00 00 - machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder c), op dit hoofdstuk 0 0 

8486 90 - delen en toebehoren:   

8486 90 10 00 -- gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen; werkstukhouders 2 0 

  -- andere:   

8486 90 20 00 --- delen van centrifuges voor het aanbrengen van een lichtgevoelige laag op bladen of platen voor 

elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

2 0 

8486 90 30 00 --- delen van toestellen voor het reinigen, voorafgaand aan het galvaniseringsproces, van de metalen 

aansluitpunten van de in omhullingen geborgen schakelingen van halfgeleidermateriaal 

0 0 
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8486 90 40 00  --- delen van apparaten voor het door kathodische verstuiving ("sputtering") aanbrengen van lagen op 

bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

5 0 

8486 90 50 00  --- delen en toebehoren van toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of platen voor 

elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

2 0 

8486 90 60 00 --- delen en toebehoren van apparaten voor het door chemisch opdampen aanbrengen van lagen op bladen 

of platen voor elementen met vloeibare kristallen (lcd) 

2 0 

8486 90 70 00  --- delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen werkend met behulp van ultrasone trillingen 2 0 

8486 90 90  --- andere   

8486 90 90 10 -- voor apparaten en uitrustingsstukken bedoeld bij onderverdeling 9010 50 10 00 5 0 

8486 90 90 90 -- andere 0 0 

8487 Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit 

hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van 

spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen: 

  

8487 10 - scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven:   

8487 10 10 00 -- van brons 5 0 

8487 10 90 00 -- andere 5 0 

8487 90 - andere:   

8487 90 10 00 -- van niet smeedbaar gietijzer 5 0 
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8487 90 30 00 -- van smeedbaar gietijzer 5 0 

  -- van ijzer of van staal:   

8487 90 51 00 --- van gegoten staal 5 0 

8487 90 53 00 --- van gesmeed ijzer of staal 5 0 

8487 90 55 00 --- van gestampt ijzer of staal 5 0 

8487 90 59 00 --- andere 0 0 

8487 90 90 00 -- andere 5 0 
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85 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 

  

8501 Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten:   

8501 10 - motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W:   

8501 10 10 00 -- synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W 2 0 

  -- andere:   

8501 10 91 00 --- universele motoren 2 0 

8501 10 93 00 --- wisselstroommotoren 0 0 

8501 10 99  --- gelijkstroommotoren:   

8501 10 99 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8501 10 99 90 ---- andere 2 0 

8501 20 00 - universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W:   

8501 20 00 10 -- met een vermogen van meer dan 735 W doch niet meer dan 150 kW, voor gebruik in burgerlucht-

vaartuigen 

0,5 0 

8501 20 00 90 -- andere 5 3 

  - andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren:   
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8501 31 00  -- met een vermogen van niet meer dan 750 W:   

8501 31 00 10 --- motoren met een vermogen van meer dan 735 W en gelijkstroomgeneratoren, voor gebruik in burger-

luchtvaartuigen 

0,5 0 

  --- andere:   

8501 31 00 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8501 31 00 98 ---- andere 5 3 

8501 32 -- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:   

8501 32 20 --- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW:   

8501 32 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8501 32 20 90 ---- andere 5 3 

8501 32 80 --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW:   

8501 32 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8501 32 80 90 ---- andere 5 3 

8501 33 00 -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW:   

8501 33 00 10 --- motoren met een vermogen van niet meer dan 150 W en generatoren, voor gebruik in burgerlucht-

vaartuigen 

0,5 0 

8501 33 00 90 --- andere 0,1 0 

8501 34 -- met een vermogen van meer dan 375 kW:   

8501 34 50 00 --- tractiemotoren 10 3 

  --- andere, met een vermogen:   

8501 34 92 ---- van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW:   

8501 34 92 10 ----- generatoren voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 
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8501 34 92 90 ----- andere 5 3 

8501 34 98 ---- van meer dan 750 kW:   

8501 34 98 10 ----- generatoren voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8501 34 98 90 ----- andere 5 3 

8501 40 - andere eenfasewisselstroommotoren:   

8501 40 20 -- met een vermogen van niet meer dan 750 W:   

8501 40 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8501 40 20 90 --- andere 5 3 

8501 40 80 -- met een vermogen van meer dan 750 W:   

8501 40 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8501 40 80 90 --- andere 5 3 

  - andere meerfasenwisselstroommotoren:   

8501 51 00 -- met een vermogen van niet meer dan 750 W:   

8501 51 00 10 --- met een vermogen van meer dan 735 W, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8501 51 00 90 --- andere 5 3 

8501 52 -- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:   

8501 52 20 --- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW:   

8501 52 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8501 52 20 90 ---- andere 2,5 0 
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8501 52 30 --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW:   

8501 52 30 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8501 52 30 90 ---- andere 2,5 0 

8501 52 90 --- met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW:   

8501 52 90 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8501 52 90 90 ---- andere 2,5 0 

8501 53 -- met een vermogen van meer dan 75 kW:   

8501 53 50 00 --- tractiemotoren 0 0 

  --- andere:   

8501 53 81 00 ---- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW 0 0 

8501 53 94 00 ---- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW 0 0 

8501 53 99 00 ---- met een vermogen van meer dan 750 kW 0 0 

  - wisselstroomgeneratoren:   

8501 61 -- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:   

8501 61 20  --- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA:   

8501 61 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8501 61 20 90 ---- andere 3 0 

8501 61 80  --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA:   

8501 61 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 811 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8501 61 80 90 ---- andere 3 0 

8501 62 00  -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:   

8501 62 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8501 62 00 90 --- andere 5 3 

8501 63 00  -- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA:   

8501 63 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8501 63 00 90 --- andere 5 3 

8501 64 00 00 -- met een vermogen van meer dan 750 kVA 5 3 

8502 Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers:   

  - generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor):   

8502 11 -- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:   

8502 11 20  --- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA:   

8502 11 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 11 20 90 ---- andere 5 3 

8502 11 80  --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA:   

8502 11 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 11 80 90 ---- andere 5 3 

8502 12 00  -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:   

8502 12 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 812 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8502 12 00 90 --- andere 5 3 

8502 13 -- met een vermogen van meer dan 375 kVA:   

8502 13 20 --- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA:   

8502 13 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 13 20 90 ---- andere 5 3 

8502 13 40 --- met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan 2 000 kVA:   

8502 13 40 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 13 40 90 ---- andere 5 3 

8502 13 80 --- met een vermogen van meer dan 2 000 kVA:   

8502 13 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 13 80 90 ---- andere 5 3 

8502 20 - generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren):   

8502 20 20 -- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA:   

8502 20 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 20 20 90 --- andere 5 3 

8502 20 40  -- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 375 kVA:   

8502 20 40 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 20 40 90 --- andere 5 3 

8502 20 60  -- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA:   

8502 20 60 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 
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8502 20 60 90 --- andere 5 3 

8502 20 80  -- met een vermogen van meer dan 750 kVA:    

8502 20 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 20 80 90 --- andere 5 3 

  - andere generatoraggregaten:   

8502 31 00 00 -- werkend op windenergie 0,5 0 

8502 39 -- andere:   

8502 39 20  --- turbogeneratoren:   

8502 39 20 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 39 20 90  ---- andere  5 3 

8502 39 80  --- andere:   

8502 39 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 39 80 90 ---- andere 5 3 

8502 40 00  - roterende omvormers:   

8502 40 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8502 40 00 90 -- andere 5 3 

8503 00 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines 

bedoeld bij post 8501 of 8502: 

  

8503 00 10 00 - niet-magnetische ringen 5 3 

  - andere:   

8503 00 91 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 5 3 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 814 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8503 00 99 00 -- andere 10 3 

8504 Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en 

zelfinductiespoelen: 

  

8504 10 - ballasten voor ontladingslampen en -buizen:   

8504 10 20  -- smoorspoelen ook indien met aangeschakelde condensator   

8504 10 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  --- andere:   

8504 10 20 91 ---- smoorspoelen en zelfinductiespoelen 10 3 

8504 10 20 98 ---- andere 5 3 

8504 10 80  -- andere:   

8504 10 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  --- andere:   

8504 10 80 91 ---- smoorspoelen en zelfinductiespoelen voor ontladingslampen en -buizen 10 3 

8504 10 80 99 ---- andere 5 3 

  - transformatoren met vloeistofisolatie:   

8504 21 00 00 -- met een vermogen van niet meer dan 650 kVA 10 3 

8504 22 -- met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 10 000 kVA:   

8504 22 10 00 --- met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 1 600 kVA 10 3 

8504 22 90 00 --- met een vermogen van meer dan 1 600 doch niet meer dan 10 000 kVA 10 3 
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8504 23 00 00 -- met een vermogen van meer dan 10 000 kVA 10 3 

  - andere transformatoren:   

8504 31 -- met een vermogen van niet meer dan 1 kVA:   

  --- meettransformatoren:   

8504 31 21 00 ---- voor het meten van de spanning 0 0 

8504 31 29 00 ---- andere 0 0 

8504 31 80 00 --- andere 0 0 

8504 32 -- met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16 kVA:   

8504 32 20  --- meettransformatoren:   

8504 32 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8504 32 20 90 ---- andere 5 3 

8504 32 80  --- andere:   

8504 32 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8504 32 80 90 ---- andere 5 3 

8504 33 00  -- met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500 kVA:   

8504 33 00 10  --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8504 33 00 90  --- andere 5 3 

8504 34 00 00 -- met een vermogen van meer dan 500 kVA 5 3 
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8504 40 - statische omvormers:   

8504 40 30 00 -- van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en 

eenheden daarvoor 

0 0 

  -- andere:   

8504 40 40 00 --- polykristallijne halfgeleidergelijkrichters 0 0 

  --- andere:   

8504 40 55 00 ---- gelijkrichters voor het laden van accumulatoren 0 0 

  ---- andere:   

8504 40 81 00 ----- gelijkrichters 0 0 

  ----- omzetters:   

8504 40 84 00 ------ met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 0 0 

8504 40 88 00 ------ met een vermogen van meer dan 7,5 kVA 0 0 

8504 40 90 00 ----- andere 0 0 

8504 50 - andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen:   

8504 50 20 -- van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en 

eenheden daarvoor: 

0 0 

8504 50 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen   

8504 50 20 90 --- andere   

8504 50 95 00 -- andere 0 0 
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8504 90 - delen:   

  -- van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen:   

8504 90 05 00 --- elektronische assemblages voor producten bedoeld bij onderverdeling 8504 50 20 00 0 0 

  --- andere:   

8504 90 11 00 ---- kernen van ferriet 5 3 

8504 90 18 00 ---- andere 5 3 

  -- van statische omvormers:   

8504 90 91 00 --- elektronische assemblages voor producten bedoeld bij onderverdeling 8504 40 30 00 0,5 0 

8504 90 99 00 --- andere 5 3 

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: 

  

  - permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden 

gebruikt: 

  

8505 11 00 00 -- van metaal 5 3 

8505 19 -- andere:   

8505 19 10 00 --- permanente magneten van geagglomereerd ferriet 5 3 

8505 19 90 00 --- andere 5 3 

8505 20 00 00 - elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen 5 3 

8505 90 - andere, delen daaronder begrepen:   

8505 90 10 00 -- elektromagneten 1 0 
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8505 90 30 00 -- magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders 5 3 

8505 90 50 00  -- lastmagneten 5 3 

8505 90 90 00 -- delen 5 3 

8506 Elektrische elementen en elektrische batterijen:   

8506 10 - mangaandioxide-elementen en -batterijen:   

  -- alkalisch:   

8506 10 11 00 --- cilindervormige elementen 5 3 

8506 10 15 00 --- knoopelementen 5 3 

8506 10 19 00 --- andere 5 3 

  -- andere:   

8506 10 91 00 --- cilindervormige elementen 5 3 

8506 10 95 00 --- knoopelementen 5 3 

8506 10 99 00 --- andere 5 3 

8506 30 - kwikoxide-elementen en -batterijen:   

8506 30 10 00 -- cilindervormige elementen 5 3 

8506 30 30 00 -- knoopelementen 5 3 

8506 30 90 00 -- andere 5 3 

8506 40 - zilveroxide-elementen en -batterijen:   

8506 40 10 00 -- cilindervormige elementen 5 3 
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8506 40 30 00 -- knoopelementen 5 3 

8506 40 90 00 -- andere 5 3 

8506 50 - lithiumelementen en -batterijen:   

8506 50 10 00 -- cilindervormige elementen 5 3 

8506 50 30 00 -- knoopelementen 5 3 

8506 50 90 00 -- andere 5 3 

8506 60 - lucht-zinkelementen en -batterijen:   

8506 60 10 00 -- cilindervormige elementen 5 3 

8506 60 30 00 -- knoopelementen 5 3 

8506 60 90 00 -- andere 5 3 

8506 80 - andere elektrische elementen en elektrische batterijen:   

8506 80 05 00 -- droge zink-koolstofelementen en-batterijen met een spanning van 5,5 of meer doch niet meer dan 6,5 V 5 3 

  -- andere:   

8506 80 11 00 --- cilindervormige elementen 5 3 

8506 80 15 00 --- knoopelementen 5 3 

8506 80 90 00 --- andere 5 3 

8506 90 00 00 - delen 5 3 
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8507 Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in vierkante of rechthoekige vorm:   

8507 10 - loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren:   

  -- wegende niet meer dan 5 kg:   

8507 10 41  --- werkend met vloeibare elektrolyt:   

8507 10 41 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 10 41 90  ---- andere 10 3 

8507 10 49  --- andere:   

8507 10 49 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 10 49 90  ---- andere 10 3 

  -- wegende meer dan 5 kg:   

8507 10 92  --- werkend met vloeibare elektrolyt:   

8507 10 92 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 10 92 90 ---- andere 10 3 

8507 10 98  --- andere:   

8507 10 98 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 10 98 90 ---- andere 8 3 
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8507 20 - andere loodaccumulatoren:   

  -- tractieaccumulatoren:   

8507 20 41  --- werkend met vloeibare elektrolyt:   

8507 20 41 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 20 41 90 ---- andere 2 0 

8507 20 49  --- andere:   

8507 20 49 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 20 49 90  ---- andere 8 3 

  -- andere:   

8507 20 92  --- werkend met vloeibare elektrolyt:   

8507 20 92 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 20 92 90  ---- andere 10 3 

8507 20 98  --- andere:   

8507 20 98 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8507 20 98 90  ---- andere 8 3 

8507 30 - nikkel-cadmiumaccumulatoren:   

8507 30 20 00 -- gasdichte 0 0 

  -- andere:   

8507 30 81 00 --- tractieaccumulatoren 0 0 
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8507 30 89 00 --- andere 0 0 

8507 40 00 00 - nikkel-ijzeraccumulatoren 0 0 

8507 80 - andere accumulatoren:   

8507 80 20 00 -- nikkelhydrideaccumulatoren 0 0 

8507 80 30 00 -- lithiumionaccumulatoren 0 0 

8507 80 80 00 -- andere 0 0 

8507 90 - delen:   

8507 90 20 00 -- platen voor accumulatoren 0 0 

8507 90 30 00 -- scheiplaten 0 0 

8507 90 90 00 -- andere 0 0 

8508 Stofzuigers:   

  - met ingebouwde elektromotor:   

8508 11 00 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een stofreservoir met een inhoud van niet meer dan 

20 l 

10 3 

8508 19 00 00 -- andere 10 3 

8508 60 00 00  - andere stofzuigers 0 0 

8508 70 00 00  - delen 0 0 

8509 Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor, andere dan de 

stofzuigers bedoeld bij post 8508: 
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8509 40 00 00 - apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van voedings- en genotmiddelen; vruchten- en 

groentepersen 

10 3 

8509 80 00 00 - andere toestellen 10 3 

8509 90 00  - delen:   

8509 90 00 10 -- van vloerwrijvers en boenmachines 5 3 

8509 90 00 90 -- andere 10 3 

8510 Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor:   

8510 10 00 00 - scheerapparaten 10 3 

8510 20 00 00 - tondeuses 10 3 

8510 30 00 00 - epileerapparaten 5 3 

8510 90 00 00 - delen 2 0 

8511 Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren (bijvoorbeeld 

magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren); generatoren 

(bijvoorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij deze motoren worden gebruikt: 

  

8511 10 00 - ontstekingsbougies:   

8511 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  -- andere:   

8511 10 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8511 10 00 98 --- andere 4 3 

8511 20 00  - magneto's; dynamo-magneto's; vliegwielmagneten:   

8511 20 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 
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8511 20 00 90 -- andere 5 3 

8511 30 00 - stroomverdelers; ontstekingsspoelen:   

8511 30 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  -- andere:   

8511 30 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8511 30 00 98 --- andere 5 3 

8511 40 00 - startmotoren, ook indien werkend als generator:   

8511 40 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  -- andere:   

8511 40 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8511 40 00 98 --- andere 5 3 

8511 50 00 - andere generatoren:   

8511 50 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  -- andere:    

8511 50 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8511 50 00 98 --- andere 1 0 

8511 80 00 - andere toestellen:   

8511 80 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

  -- andere:   

8511 80 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 825 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8511 80 00 98 --- andere 5 3 

8511 90 00  - delen:   

8511 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8511 90 00 90 -- andere 5 3 

8512 Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen (andere dan de 

artikelen bedoeld bij post 8539), elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op of om 

het beslaan van ruiten tegen te gaan, van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen: 

  

8512 10 00 00 - verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zichtbare signalen, van de soort gebruikt op 

rijwielen 

5 3 

8512 20 00  - andere toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare signalen:   

8512 20 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8512 20 00 90 -- andere 8 3 

8512 30  - toestellen voor het geven van geluidssignalen:   

8512 30 10 -- alarmtoestellen tegen diefstal van de soort gebruikt voor motorvoertuigen:   

8512 30 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8512 30 10 90 --- andere 10 3 

8512 30 90 00 -- andere   

8512 40 00  - ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan:   

  -- ruitenwissers:   

8512 40 00 11 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8512 40 00 19 --- andere 2 0 

8512 40 00 30 -- toestellen om ijsafzetting op ruiten tegen te gaan 10 3 
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8512 40 00 90 -- toestellen om het beslaan van ruiten tegen te gaan 10 3 

8512 90  - delen:   

8512 90 10 -- van toestellen bedoeld bij post 8512 30 10:   

8512 90 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8512 90 10 90 --- andere 10 3 

8512 90 90 -- andere:   

8512 90 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8512 90 90 90 --- andere 10 3 

8513 Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energiebron te werken (bijvoorbeeld met elementen 

of batterijen, met accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan die bedoeld bij post 8512: 

  

8513 10 00 00 - lampen 10 3 

8513 90 00 00 - delen 10 3 

8514 Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens werkend met inductieve of 

met diëlektrische verwarming daaronder begrepen; andere toestellen voor industrieel gebruik of voor 

laboratoriumgebruik voor de behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming: 

  

8514 10 - weerstandovens (met indirecte verwarming):   

8514 10 10 00 -- bakkersovens 5 3 

8514 10 80 00 -- andere 5 3 

8514 20 - ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming:   

8514 20 10 00 -- met inductieve verwarming 5 3 
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8514 20 80 00 -- met diëlektrische verwarming 5 3 

8514 30 - andere ovens:   

8514 30 19 00 -- infraroodovens 5 3 

8514 30 99 00 -- andere 2 0 

8514 40 00 00 - andere toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming 5 3 

8514 90 00 00 - delen 5 3 

8515 Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder begrepen) en 

machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of fotonenbundels, met 

ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het 

solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische machines, apparaten en 

toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van cermets: 

  

  - machines, apparaten en toestellen voor het solderen:   

8515 11 00 00 -- soldeerbouten en soldeerpistolen 5 3 

8515 19 00 00 -- andere 5 3 

  - machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen van metalen:   

8515 21 00 00 -- automatische of halfautomatische 5 3 

8515 29 -- andere:   

8515 29 10 00 --- voor het stomplassen 5 3 

8515 29 90 00 --- andere 5 3 

  - machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of met plasmastraal, voor het lassen van 

metalen: 

  

8515 31 00 00 -- automatische of halfautomatische 5 3 
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8515 39 -- andere:   

  --- met handbediening, met beklede elektroden, bestaande uit laskoppen of -tangen en:   

8515 39 13 00 ---- een transformator 5 3 

8515 39 18 00 ---- een generator of een roterende omvormer of een statische omvormer 5 3 

8515 39 90 00 --- andere 5 3 

8515 80 - andere machines, apparaten en toestellen:   

  -- voor de metaalverwerkende industrie:   

8515 80 11 00 --- voor het lassen 5 3 

8515 80 19 00 --- andere 5 3 

  -- andere:   

8515 80 91 00 --- voor het weerstandlassen van kunststof 5 3 

8515 80 99 00 --- andere 5 3 

8515 90 00 00  - delen 2 0 

8516 Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; elektrische 

toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik; 

elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (bijvoorbeeld haardroogtoestellen, haargolftoestellen, 

verwarmingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van de handen; elektrische strijkijzers; andere 

elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik; verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) 

andere dan die bedoeld bij post 8545: 
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8516 10 - elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars:   

  -- heetwatertoestellen:   

8516 10 11 00 --- geisers 2 0 

8516 10 19 00 --- andere 5 3 

8516 10 90 00 -- dompelaars 5 3 

  - elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk 

gebruik: 

  

8516 21 00 00 -- accumulatieradiatoren 10 3 

8516 29 -- andere:   

8516 29 10 00 --- radiatoren met vloeistofcirculatie 10 3 

8516 29 50 00 --- convectieradiatoren 10 3 

  --- andere:   

8516 29 91 00 ---- met ingebouwde ventilator 10 3 

8516 29 99 00 ---- andere 10 3 

  - elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen:   

8516 31 -- haardroogtoestellen:   

8516 31 10 00 --- droogkappen 10 3 

8516 31 90 00 --- andere 2 0 

8516 32 00 00 -- andere toestellen voor haarbehandeling 2 0 

8516 33 00 00 -- toestellen voor het drogen van de handen 10 3 

8516 40 - elektrische strijkijzers:   

8516 40 10 00 -- stoomstrijkijzers 10 3 
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8516 40 90 00 -- andere 10 3 

8516 50 00 00 - microgolfovens 8 3 

8516 60 - andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleerapparaten:   

8516 60 10 00 -- fornuizen 10 3 

  -- komforen en kookplaten:   

8516 60 51 00 --- inbouwtoestellen 10 3 

8516 60 59 00 --- andere 10 3 

8516 60 70 00 -- grilleerapparaten 10 3 

8516 60 80 00 -- inbouwovens 10 3 

8516 60 90 00 -- andere 10 3 

  - andere elektrothermische toestellen:   

8516 71 00 00 -- koffie- en theezetapparaten 10 3 

8516 72 00 00 -- broodroosters 10 3 

8516 79 -- andere:   

8516 79 20 00 --- frituurpannen 10 3 

8516 79 70 00 --- andere 10 3 

8516 80 - verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden):   

8516 80 20 -- aangebracht op een drager van isolerende stof:   

8516 80 20 10 --- enkel met elektrische verbindingen aangebracht op een drager van isolerende stof, voor gebruik in 

burgerluchtvaartuigen, om ijsafzetting tegen te gaan of om te ontdooien 

2 0 
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8516 80 20 90 --- andere 10 3 

8516 80 80  -- andere:   

8516 80 80 10 --- voor personenauto's 1 0 

8516 80 80 30 --- voor trams 1 0 

8516 80 80 90 --- andere 10 3 

8516 90 00 00 - delen 5 3 

8517 Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 

draadloze netwerken; andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere 

gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos 

netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 

8525, 8527 en 8528: 

  

  - telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 

draadloze netwerken: 

  

8517 11 00 00 -- lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn 0 0 

8517 12 00 00 -- telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken 0 0 

8517 18 00 00 -- andere 0 0 

  - andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, 

daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk (zoals 

een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk): 

  

8517 61 00 00 -- basisstations 0 0 

8517 62 00 00 -- toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere 

gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen 

0 0 
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8517 69 -- andere:   

8517 69 10 00 --- videofoontoestellen 0 0 

8517 69 20 00 --- parlofoons 0 0 

  --- ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie:   

8517 69 31 00 ---- draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan personen 0 0 

8517 69 39  ---- andere:   

8517 69 39 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8517 69 39 90 ----- andere 5 3 

8517 69 90 00 --- andere 0 0 

8517 70  - delen:   

  -- antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd 

zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt: 

  

8517 70 11 00 --- antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie 0 0 

8517 70 15 00 --- telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor motorvoertuigen 10 3 

8517 70 19  --- andere:   

8517 70 19 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8517 70 19 90 ---- andere 10 3 

8517 70 90 00 -- andere 0 0 
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8518 Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; hoofdtelefoons en 

oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten bestaande uit een 

microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers: 

  

8518 10 - microfoons en statieven daarvoor:   

8518 10 30 00 -- microfoons met een frequentiebereik van 300 Hz of meer doch niet meer dan 3,4 kHz, een diameter van 

niet meer dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 3 mm, van de soort gebruikt voor telecommunicatie 

0 0 

8518 10 95  -- andere:   

8518 10 95 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 10 95 90 --- andere 0,1 0 

  - luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast:   

8518 21 00  -- kasten met één luidspreker:   

8518 21 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 21 00 90 --- andere 10 3 

8518 22 00  -- kasten met meer dan één luidspreker:   

8518 22 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 22 00 90 --- andere 10 3 

8518 29 -- andere   

8518 29 30 00 --- luidsprekers met een frequentiebereik van 300 Hz of meer doch niet meer dan 3,4 kHz en een diameter 

van niet meer dan 50 mm, van de soort gebruikt voor telecommunicatie 

0 0 
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8518 29 95  --- andere:   

8518 29 95 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 29 95 90 ---- andere 10 3 

8518 30 - hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of assortimenten 

bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers: 

  

8518 30 20  -- telefoonhoorns voor toestellen voor lijntelefonie:   

8518 30 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 30 20 90 --- andere 0 0 

8518 30 95  -- andere:   

8518 30 95 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 30 95 90 --- andere 10 3 

8518 40 - elektrische audiofrequentversterkers:   

8518 40 30  -- voor telefonie en voor meetdoeleinden:   

8518 40 30 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 40 30 90 --- andere 10 3 

  -- andere:   

8518 40 81  --- met niet meer dan één kanaal:   

8518 40 81 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 835 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8518 40 81 90 ---- andere 10 3 

8518 40 89  --- andere:   

8518 40 89 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 40 89 90 ---- andere 10 3 

8518 50 00  - elektrische geluidsversterkers:   

8518 50 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8518 50 00 90 -- andere 0,1 0 

8518 90 00 00 - delen 10 3 

8519 Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid:   

8519 20 - toestellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van betaling:   

8519 20 10 00 -- elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp 10 3 

  -- andere:   

8519 20 91 00 --- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 10 5 

8519 20 99 00 --- andere 10 3 

8519 30 00 00 - platenspelers 10 3 

8519 50 00 00  - telefoonantwoordapparaten 0 0 

  - andere toestellen:   
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8519 81 -- werkend met magnetische dragers, met optische dragers of met dragers op basis van halfgeleiders:   

  --- toestellen voor het weergeven van geluid (met inbegrip van cassettespelers), zonder ingebouwd apparaat 

voor het opnemen van geluid: 

  

8519 81 11 00 ---- dicteermachines 10 3 

  ---- andere toestellen voor het weergeven van geluid:   

8519 81 15 00 ----- zakformaatcassettespelers 10 3 

  ----- andere cassettespelers:   

8519 81 21 00 ------ voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 8 5 

8519 81 25 00 ------ andere 8 3 

  ----- andere:   

  ------ voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal:   

8519 81 31 00 ------- van de soort gebruikt in motorvoertuigen, werkend met disks met een diameter van niet meer dan 

6,5 cm 

10 5 

8519 81 35 00 ------- andere 10 5 

8519 81 45 00 ------ andere 10 3 

  --- andere toestellen:   

8519 81 51 00 ---- dicteermachines, die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren 10 3 

  ---- andere toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid, werkend met magneetbanden:   

  ----- werkend met cassettes:   

  ------ met ingebouwde versterker en met een of meer ingebouwde luidsprekers:   
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8519 81 55 00 ------- die zonder externe energiebron kunnen functioneren 10 3 

8519 81 61 00 ------- andere 10 3 

8519 81 65 00 ------ in zakformaat 10 3 

8519 81 75 00 ------ andere 10 3 

  ----- andere:   

8519 81 81 00 ------ werkend met magneetbanden op spoelen en geschikt voor opname of weergave van geluid, hetzij met 

een enkelvoudige bandsnelheid van 19 cm/sec, hetzij met een bandsnelheid van 19 cm/sec of lager 

10 3 

8519 81 85 00 ------ andere 0 0 

8519 81 95  ---- andere:   

8519 81 95 10 ----- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8519 81 95 90 ----- andere 10 3 

8519 89  -- andere:   

  --- toestellen voor het weergeven van geluid, zonder ingebouwd apparaat voor het opnemen van geluid:   

8519 89 11 00 ---- elektrogrammofoons,andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8519 20 10 3 

8519 89 15 00 ---- dicteermachines 10 3 

8519 89 19 00 ---- andere 10 3 

8519 89 90  --- andere:   

8519 89 90 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 
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8519 89 90 90 ---- andere 10 3 

[8520]     

8521 Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner:   

8521 10 - werkend met magneetbanden:   

8521 10 20  -- met een bandbreedte van niet meer dan 1,3 cm en geschikt voor opname of weergave met een band-

snelheid van niet meer dan 50 mm/sec: 

  

8521 10 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8521 10 20 90 --- andere 5 3 

8521 10 95  -- andere:   

8521 10 95 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8521 10 95 90 --- andere 0 0 

8521 90 00 00 - andere 5 3 

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: 

  

8522 10 00 00 - weergavekoppen voor platenspelers 10 3 

8522 90 - andere:   

8522 90 30 00 -- naalden; diamanten, saffieren en andere natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of 

halfedelstenen, al dan niet gemonteerd 

10 3 

  -- andere:   

  --- elektronische assemblages:   
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8522 90 41 00 ---- voor apparaten bedoeld bij onderverdeling 8519 50 00 0 0 

8522 90 49 00 ---- andere 1 0 

8522 90 70 00 --- enkelloopwerken, met een totale dikte van niet meer dan 53 mm, werkend met magneetbandcassettes, 

van de soort gebruikt bij de vervaardiging van toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid 

5 3 

8522 90 80  --- andere:   

8522 90 80 10 ---- assemblages en gedeeltelijke assemblages bestaande uit twee of meer al dan niet vast aaneengevoegde 

delen of onderdelen, voor apparaten bedoeld bij de onderverdelingen 8519 81 95 en 8519 89 90, voor 

gebruik in burgerluchtvaartuigen 

1 0 

8522 90 80 90 ---- andere 0 0 

8523 Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, "intelligente kaarten" en andere dragers 

voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, galvanische 

vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij 

hoofdstuk 37: 

  

  - magnetische dagers:   

8523 21 00 00 -- kaarten voorzien van een magnetische strip 0 0 

8523 29 -- andere:   

  --- magneetbanden; magneetschijven:   

8523 29 15 ---- waarop niet is opgenomen:   

8523 29 15 10 ----- geluidsbanden 0 0 

8523 29 15 30 ----- videobanden 0 0 

8523 29 15 90 ----- andere 0 0 

  ---- andere:   

8523 29 31 00 ----- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen 0 0 
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8523 29 33 00 ----- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523 29 39 00 ----- andere 10 3 

8523 29 90 00 --- andere 5 3 

8523 40 - optische dragers:   

  -- waarop niet is opgenomen:   

8523 40 11 00 --- platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal, met een opnamecapaciteit van niet meer dan 

900 megabyte, andere dan wisbare platen 

0 0 

8523 40 13 00 --- platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal, met een opnamecapaciteit van meer dan 

900 megabyte doch niet meer dan 18 gigabyte, andere dan wisbare platen 

0 0 

8523 40 19 00 --- andere 0 0 

  -- andere:   

  --- platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal:   

8523 40 25 00 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen 0 0 

  ---- voor het weergeven van geluid alleen:   

8523 40 31 00 ----- met een diameter van niet meer dan 6,5 cm 5 3 

8523 40 39 00 ----- met een diameter van meer dan 6,5 cm 5 3 

  ---- andere:   
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8523 40 45 00 ----- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

0 0 

  ----- andere:   

8523 40 51 00 ------ "digital versatile discs (dvd)" 10 3 

8523 40 59 00 ------ andere 10 3 

  --- andere:   

8523 40 91 00 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen 0 0 

8523 40 93 00 ---- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523 40 99 00 ---- andere 5 3 

  - dragers op basis van halfgeleiders:   

8523 51 -- niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders:   

8523 51 10 00 --- waarop niet is opgenomen 0 0 

  --- andere:   

8523 51 91 00 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen 0 0 

8523 51 93 00 ---- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

0 0 
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8523 51 99 00 ---- andere 5 3 

8523 52 -- "intelligente kaarten":   

8523 52 10 00 --- met twee of meer elektronische geïntegreerde schakelingen 0 0 

8523 52 90 00 --- andere 0 0 

8523 59 -- andere:   

8523 59 10 00 --- waarop niet is opgenomen 0 0 

  --- andere:   

8523 59 91 00 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen 0 0 

8523 59 93 00 ---- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

0 0 

8523 59 99 00 ---- andere 5 3 

8523 80 - andere:   

8523 80 10 00 -- waarop niet is opgenomen 0 0 

  -- andere:   

8523 80 91 00 --- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen 0 0 

8523 80 93 00 --- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

0 0 
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8523 80 99 00 --- andere 5 3 

[8524]    

8525 Zendtoestellen voor radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het 

opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opname-

toestellen: 

  

8525 50 00  - zendtoestellen:   

8525 50 00 10 -- toestellen voor lijntelefonie of lijntelegrafie 0 0 

8525 50 00 90 -- andere 3 3 

8525 60 00 00 - zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel 0 0 

8525 80 - televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen:   

  -- televisiecamera's:   

8525 80 11 00 --- bevattende ten minste drie beeldopnamebuizen 10 3 

8525 80 19 00 --- andere 10 3 

8525 80 30 00 -- digitale fototoestellen 0 0 

  -- videocamera-opnametoestellen:   

8525 80 91 00 --- enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld en 

geluid 

0 0 

8525 80 99 00 --- andere 0 0 

8526 Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening:   

8526 10 00  - radartoestellen:   

8526 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 
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8526 10 00 90 -- andere 0 0 

  - andere:   

8526 91 -- toestellen voor radionavigatie:   

8526 91 20  --- radionavigatie-ontvangtoestellen:   

8526 91 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8526 91 20 90 ---- andere 0 0 

8526 91 80  --- andere:   

8526 91 80 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8526 91 80 90 ---- andere 0 0 

8526 92 00  -- toestellen voor radioafstandsbediening:   

8526 92 00 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8526 92 00 90 --- andere 10 3 

8527 Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het 

opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk: 

  

  - ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren:   

8527 12 -- zakformaat-radiocassettespelers:   

8527 12 10 00 --- voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 10 5 

8527 12 90 00 --- andere 10 5 
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8527 13 -- andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid:   

8527 13 10 00 --- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 25 7 

  --- andere:   

8527 13 91 00 ---- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 25 7 

8527 13 99 00 ---- andere 25 5 

8527 19 00 00 -- andere 10 3 

  - ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren, van de 

soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt: 

  

8527 21 -- gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid:   

  --- geschikt voor de ontvangst en het decoderen van digitale radio-informatiesysteemsignalen (RDS):   

8527 21 20  ---- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal:   

8527 21 20 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 6 3 

8527 21 20 90 ----- andere 10 5 

  ---- andere:   

8527 21 52 00 ----- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 10 5 

8527 21 59 00 ----- andere 10 5 

  --- andere:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 846 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8527 21 70 00 ---- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 10 5 

  ---- andere:   

8527 21 92  ----- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing:   

8527 21 92 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 6 3 

8527 21 92 90 ------ andere 10 5 

8527 21 98 00 ----- andere 10 5 

8527 29 00 00 -- andere 10 5 

  - andere:   

8527 91 -- gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid:   

  --- met in dezelfde kast een of meer ingebouwde luidsprekers:   

8527 91 11 00 ---- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 10 5 

8527 91 19 00 ---- andere 10 5 

  --- andere:   

8527 91 35 00 ---- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 10 5 

  ---- andere:   

8527 91 91 00 ----- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 10 5 

8527 91 99 00 ----- andere 10 5 
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8527 92 -- niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid, doch gecombineerd 

met een uurwerk: 

  

8527 92 10 00 --- wekkerradio's 10 3 

8527 92 90 00 --- andere 10 5 

8527 99 00 00 -- andere 10 5 

8528 Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor 

televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of 

weergeven van geluid of van beelden: 

  

  - monitors werkend met een kathodestraalbuis:   

8528 41 00 00 -- van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend 

systeem als bedoeld bij post 8471 

0 0 

8528 49 -- andere:   

8528 49 10 00 --- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 2 3 

  --- voor kleurenweergave:   

8528 49 35 00 ---- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5 10 5 

  ---- andere:   

8528 49 91 00 ----- met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder 0 0 

8528 49 99 00 ----- met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen 10 5 

  - andere monitors:   

8528 51 00 00 -- van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend 

systeem als bedoeld bij post 8471 

0 0 

8528 59 -- andere:   

8528 59 10 00 --- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 2 3 
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8528 59 90 00 --- voor kleurenweergave 10 5 

  - projectietoestellen:   

8528 61 00 00 -- van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend 

systeem als bedoeld bij post 8471 

0 0 

8528 69  -- andere:   

8528 69 10 00 --- werkend met een plat beeldscherm (bijvoorbeeld een zogenaamde lcd), voor het weergeven van digitale 

informatie, voortgebracht door de centrale verwerkingseenheid van een automatische gegevensverwerkende 

machine 

0 0 

  --- andere:   

8528 69 91 00 ---- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 10 3 

8528 69 99 00 ---- voor kleurenweergave 10 5 

  - ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel 

voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden: 

  

8528 71  -- niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te bevatten:   

  --- videotuners:   

8528 71 11 00 ---- elektronische assemblages voor inbouw in een automatische gegevensverwerkende machine 0 0 

8528 71 13 00 ---- toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang tot het 

internet, een functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mogelijkheid tot ontvangst van 

televisiesignalen ("set-top-boxen met communicatiefunctie") 

10 3 

8528 71 19 00 ---- andere 10 5 

8528 71 90 00 --- andere 10 5 

8528 72 -- andere, voor kleurenweergave:   

8528 72 10 00 --- televisieprojectietoestellen 10 5 
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8528 72 20 00 --- toestellen met een ingebouwd video-opname- of videoweergavetoestel 10 5 

  --- andere:   

  ---- met ingebouwde beeldbuis:   

  ----- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5, en met een diagonaal 

van het beeldscherm: 

  

8528 72 31  ------ van niet meer dan 42 cm:   

8528 72 31 10 ------- van niet meer dan 37 cm 10 5 

8528 72 31 30 ------- van meer dan 37 doch niet meer dan 42 cm 10 5 

8528 72 33 00 ------ van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 10 5 

8528 72 35 ------ van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm:   

8528 72 35 10 ------- van meer dan 52 doch niet meer dan 62 cm 10 5 

8528 72 35 30 ------- van meer dan 62 doch niet meer dan 72 cm 10 5 

8528 72 39 00 ------ van meer dan 72 cm 10 5 

  ----- andere:   

  ------ met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder en met een diagonaal van het beeldscherm:   

8528 72 51 ------- van niet meer dan 75 cm:   

8528 72 51 10 -------- van niet meer dan 37 cm 10 5 

8528 72 51 30 -------- van meer dan 37 doch niet meer dan 54 cm 10 5 

8528 72 51 50 -------- van meer dan 54 doch niet meer dan 72 cm 10 5 
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8528 72 51 70 -------- van meer dan 72 cm 10 5 

8528 72 59 00 ------- van meer dan 75 cm 10 5 

8528 72 75  ------ met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen:   

8528 72 75 10 ------- van niet meer dan 37 cm 10 5 

8528 72 75 30 ------- van meer dan 37 doch niet meer dan 54 cm 10 5 

8528 72 75 50 ------- van meer dan 54 cm 10 5 

  ---- andere:   

8528 72 91 00 ----- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5 10 5 

8528 72 99 00 ----- andere 10 5 

8528 73 00 00 -- andere, voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 10 3 

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: 

  

8529 10 - antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn 

om samen met deze artikelen te worden gebruikt: 

  

  -- antennes:   

8529 10 11 00 --- telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor motorvoertuigen   

  --- buitenantennes voor radio- en televisietoestellen:   

8529 10 31 00 ---- voor ontvangst via satelliet 10 3 

8529 10 39 00 ---- andere 10 3 

8529 10 65 00 --- kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouwantennes daaronder begrepen: 10 3 
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8529 10 69  --- andere:   

8529 10 69 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8529 10 69 90 ---- andere 10 3 

8529 10 80  -- antennefilters en toestelfilters:   

8529 10 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8529 10 80 90 --- andere 10 3 

8529 10 95  -- andere:   

8529 10 95 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

8529 10 95 90 --- andere 5 3 

8529 90 - andere:   

8529 90 20 00 -- delen van toestellen bedoeld bij onderverdeling 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 

en 8528 61 00 

0 0 

  -- andere:   

  --- meubelen en kasten:   

8529 90 41 00 ---- van hout 5 3 

8529 90 49 00 ---- van andere stoffen 5 3 

8529 90 65 00 --- elektronische assemblages 5 3 

  --- andere:   
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8529 90 92 00 ---- voor televisiecamera's bedoeld bij de onderverdelingen 8525 80 11 00 en 8525 80 19 00 of voor 

toestellen bedoeld bij de posten 8527 en 8528 

5 3 

8529 90 97  ---- andere:   

8529 90 97 10 ----- assemblages en gedeeltelijke assemblages bestaande uit twee of meer al dan niet vast aaneengevoegde 

delen of onderdelen, voor apparaten bedoeld bij de onderverdelingen 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 

8526 91 80 10 en 8526 92 00 10, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 

0 0 

8529 90 97 90 ----- andere 1 0 

8530 Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten), veiligheids-, controle- en 

bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor 

havens of voor vliegvelden (andere dan die bedoeld bij post 8608): 

  

8530 10 00 00 - toestellen voor spoor- en tramwegen 10 3 

8530 80 00 00 - andere toestellen 10 3 

8530 90 00 00 - delen 10 3 

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: 

  

8531 10 - alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen:   

8531 10 30 00 -- van de soort gebruikt voor gebouwen 10 3 

8531 10 95  -- andere:   

8531 10 95 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

8531 10 95 90 --- andere 10 3 
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8531 20 - signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd) of van luminescentiedioden (led):   

8531 20 20  -- voorzien van luminescentiedioden (led):   

8531 20 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

8531 20 20 90 --- andere 0 0 

  -- voorzien van elementen met vloeibare kristallen (lcd):   

8531 20 40  --- voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen (lcd):   

8531 20 40 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

  ---- andere:   

8531 20 40 91 ----- kleur 0 0 

8531 20 40 98 ----- andere 0 0 

8531 20 95  --- andere:   

8531 20 95 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

8531 20 95 90 ---- andere 0 0 

8531 80 - andere toestellen:   

8531 80 20  -- toestellen met een plat beeldscherm:   

8531 80 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

8531 80 20 90 --- andere 0 0 

8531 80 95  -- andere:   

8531 80 95 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

8531 80 95 90 --- andere 10 3 
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8531 90 - delen:   

8531 90 20 00 -- van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 8531 20 en 8531 80 20 0 0 

8531 90 85 00 -- andere 7 3 

8532 Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar):   

8532 10 00 00 - vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met een blind vermogen van 0,5 kvar of meer 

(vermogenscondensatoren) 

0 0 

  - andere vaste condensatoren:   

8532 21 00 00 -- tantaalcondensatoren 0 0 

8532 22 00 00 -- elektrolytische aluminiumcondensatoren 0 0 

8532 23 00 00 -- met keramisch diëlektricum, enkellagig 0 0 

8532 24 00 00 -- met keramisch diëlektricum, meerlagig 0 0 

8532 25 00 00 -- met diëlektricum van papier of van kunststof 0 0 

8532 29 00 00 -- andere 0 0 

8532 30 00 00 - regelbare condensatoren en instelbare condensatoren 0 0 

8532 90 00 00 - delen 0 0 

8533 Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), andere dan verwarmings-

weerstanden: 

  

8533 10 00 00 - vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden 0 0 

  - andere vaste weerstanden:   

8533 21 00 00 -- voor een vermogen van niet meer dan 20 W 0 0 
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8533 29 00 00 -- andere 0 0 

  - regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), draadgewonden:   

8533 31 00 00 -- voor een vermogen van niet meer dan 20 W 0 0 

8533 39 00 00 -- andere 0 0 

8533 40 - andere regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen):   

8533 40 10 00 -- voor een vermogen van niet meer dan 20 W 0 0 

8533 40 90 00 -- andere 0 0 

8533 90 00 00 - delen 0 0 

8534 00 Gedrukte schakelingen:   

  - bevattende enkel stroomvoerende elementen en contacten:   

8534 00 11 00 -- meerlagige schakelingen 0 0 

8534 00 19 00 -- andere 0 0 

8534 00 90 00 - bevattende andere passieve elementen 0 0 

8535 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het 

beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, 

overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers) en andere 

verbindingsstukken, aansluitdozen en-kasten), voor een spanning van meer dan 1 000 V: 

  

8535 10 00 00 - smeltveiligheden 5 3 

  - vermogensschakelaars:   

8535 21 00 00 -- voor een spanning van minder dan 72,5 kV 2 0 
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8535 29 00 00 -- andere 5 3 

8535 30 - scheidingsschakelaars en lastschakelaars:   

8535 30 10 00 -- voor een spanning van minder dan 72,5 kV 0 0 

8535 30 90 00 -- andere 0 0 

8535 40 00 00 - bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers 5 3 

8535 90 00 00 - andere 5 3 

8536 Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het 

beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contact-

dozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen 

en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, 

optischevezelbundels of optischevezelkabels: 

  

8536 10 - smeltveiligheden:   

8536 10 10  -- voor een stroomsterkte van niet meer dan 10 A:   

8536 10 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 10 10 90 --- andere 5 3 

8536 10 50  -- voor een stroomsterkte van meer dan 10 doch niet meer dan 63 A:   

8536 10 50 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 10 50 90 --- andere 5 3 

8536 10 90  -- voor een stroomsterkte van meer dan 63 A:   

8536 10 90 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 10 90 90 --- andere 5 3 
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8536 20 - vermogensschakelaars:   

8536 20 10 00 -- voor een stroomsterkte van niet meer dan 63 A 5 3 

8536 20 90 00 -- voor een stroomsterkte van meer dan 63 A 5 3 

8536 30 - andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische stroom:   

8536 30 10  -- voor een stroomsterkte van niet meer dan 16 A:   

8536 30 10 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 30 10 90 --- andere 5 3 

8536 30 30  -- voor een stroomsterkte van meer dan 16 doch niet meer dan 125 A:   

8536 30 30 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

8536 30 30 90 --- andere 5 3 

8536 30 90 00 -- voor een stroomsterkte van meer dan 125 A 5 3 

  - relais:   

8536 41 -- voor een spanning van niet meer dan 60 V:   

8536 41 10  --- voor een stroomsterkte van niet meer dan 2 A:   

8536 41 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 41 10 90 ---- andere 5 3 

8536 41 90  --- voor een stroomsterkte van meer dan 2 A:   

8536 41 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 41 90 90 ---- andere 5 3 
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8536 49 00  -- andere:   

8536 49 00 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 49 00 90 --- andere 5 3 

8536 50 - andere schakelaars:   

8536 50 03 00 -- elektronische wisselstroomschakelaars, bestaande uit optisch gekoppelde in- en uitgangsschakelingen 

(geïsoleerde thyristor) 

0 0 

8536 50 05 00 -- elektronische schakelaars, thermisch beveiligde elektronische schakelaars daaronder begrepen, bestaande 

uit een transistor en een logische schakeling (zogenaamde "chip-on-chip" techniek) 

0 0 

8536 50 07 00 -- elektromechanische schakelaars van het type snap-action, voor een stroomsterkte van niet meer dan 11 A 0 0 

  -- andere:   

  --- voor een spanning van niet meer dan 60 V:   

8536 50 11  ---- drukknopschakelaars:   

8536 50 11 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 50 11 90 ----- andere 5 3 

8536 50 15  ---- draaischakelaars:   

8536 50 15 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 50 15 90 ----- andere 5 3 

8536 50 19  ---- andere:   

8536 50 19 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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8536 50 19 90 ----- andere 5 3 

8536 50 80 00 --- andere 5 3 

  - lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stekkers):   

8536 61 -- lamp- en buishouders:   

8536 61 10  --- houders met schroefdraad:   

8536 61 10 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 61 10 90 ---- andere 5 3 

8536 61 90 00 --- andere 5 3 

8536 69 -- andere:   

8536 69 10 00 --- voor coaxiale kabels 0 0 

8536 69 30 00 --- voor gedrukte schakelingen 0 0 

8536 69 90  --- andere:   

8536 69 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 69 90 90 ---- andere 5 3 

8536 70 00 00 - verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels 0 0 

8536 90 - andere toestellen:   

8536 90 01  -- geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen:   

8536 90 01 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8536 90 01 90 --- andere 0,1 0 
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8536 90 10 00 -- aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels 0 0 

8536 90 20 00 -- aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden in schijven (wafers) van 

halfgeleidermateriaal (waferprober) 

0 0 

8536 90 85 00 -- andere 0 0 

8537 Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, 

voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van 

instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere 

dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517: 

  

8537 10 - voor een spanning van niet meer dan 1 000 V:   

8537 10 10 00 -- numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische gegevensverwerkende machine 0 0 

  -- andere:   

8537 10 91 00 --- besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen 0 0 

8537 10 99  --- andere:   

8537 10 99 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 2 0 

8537 10 99 90 ---- andere 5 3 

8537 20 - voor een spanning van meer dan 1 000 V:   

8537 20 91 00 -- voor een spanning van meer dan 1 000 V doch niet meer dan 72,5 kV 0,1 0 

8537 20 99 00 -- voor een spanning van meer dan 72,5 kV 5 3 

8538 Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen 

bedoeld bij post 8535, 8536 of 8537: 

  

8538 10 00 00 - borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij post 8537, niet voorzien van hun toestellen 0 0 
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8538 90 - andere:   

  -- voor aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden in schijven (wafers) 

van halfgeleidermateriaal (waferprober) bedoeld bij onderverdeling 8536 90 20 00: 

  

8538 90 11 00 --- elektronische assemblages 0 0 

8538 90 19 00 --- andere 4 3 

  -- andere:   

8538 90 91 00 --- elektronische assemblages 4 3 

8538 90 99 00 --- andere 4 3 

8539 Elektrische gloeilampen en-buizen en elektrische gasontladingslampen en -buizen, "sealed beam"-lampen 

en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder begrepen; booglampen: 

  

8539 10 00  - "sealed beam"-lampen:   

8539 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

8539 10 00 90 -- andere 5 3 

  - andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lampen en buizen voor ultraviolette of voor 

infrarode stralen: 

  

8539 21 -- halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam:   

8539 21 30  --- van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen:   

8539 21 30 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8539 21 30 90 ---- andere 3 3 

  --- andere, voor een spanning:   

8539 21 92 00 ---- van meer dan 100 V 3 3 
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8539 21 98 00 ---- van niet meer dan 100 V 3 3 

8539 22 -- andere, met een vermogen van niet meer dan 200 W en voor een spanning van meer dan 100 V:   

8539 22 10 00 --- reflectorlampen 3 3 

8539 22 90  --- andere:   

8539 22 90 10 ---- gloeilampen 10 3 

8539 22 90 90 ---- andere 3 3 

8539 29 -- andere:   

8539 29 30  --- van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen:   

8539 29 30 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8539 29 30 90 ---- andere 5 3 

  --- andere, voor een spanning:   

8539 29 92 00 ---- van meer dan 100 V 5 3 

8539 29 98 00 ---- van niet meer dan 100 V 5 3 

  - gasontladingslampen en-buizen, andere dan lampen en buizen voor ultraviolette stralen:   

8539 31 -- fluorescentielampen met verhitte kathode:   

8539 31 10 00 --- met twee lampvoeten 3 3 

8539 31 90 00 --- andere 3 3 

8539 32 -- kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen:   

8539 32 10 00 --- kwikdamplampen 5 3 
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8539 32 50 00 --- natriumdamplampen 5 3 

8539 32 90 00 --- metaalhalogeenlampen 5 3 

8539 39 00 00 -- andere 5 3 

  - lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; booglampen:   

8539 41 00 00 -- booglampen 5 3 

8539 49 -- andere:   

8539 49 10 00 --- voor ultraviolette stralen 5 3 

8539 49 30 00 --- voor infrarode stralen 5 3 

8539 90 - delen:   

8539 90 10 00 -- lampvoeten of-sokkels 5 3 

8539 90 90 00 -- andere 5 3 

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: 

  

  - kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor videomonitors daaronder begrepen:   

8540 11 -- voor kleurenweergave:   

  --- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5 en met een diagonaal van 

het beeldscherm: 

  

8540 11 11 00 ---- van niet meer dan 42 cm 0 0 

8540 11 13 00 ---- van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 0 0 

8540 11 15 00 ---- van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm 0 0 
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8540 11 19 00 ---- van meer dan 72 cm 0 0 

  --- andere, met een diagonaal van het beeldscherm:   

8540 11 91 00 ---- van niet meer dan 75 cm 0 0 

8540 11 99 00 ---- van meer dan 75 cm 0 0 

8540 12 00 00 -- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 5 3 

8540 20 - buizen voor televisiecamera's; beeldomzetters en beeldversterkers; andere buizen met fotokathode:   

8540 20 10 00 -- buizen voor televisiecamera's 5 3 

8540 20 80 00 -- andere 5 3 

8540 40 00 00 - buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met een fosforscherm waarvan de afstand tussen 

de beeldpunten minder dan 0,4 mm bedraagt 

5 3 

8540 50 00 00 - buizen voor de monochrome (zwart-wit of andere) weergave van grafische gegevens 5 3 

8540 60 00 00 - andere kathodestraalbuizen 5 3 

  - microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopendegolfbuizen, carcinotrons), andere dan 

buizen met roostersturing: 

  

8540 71 00 00 -- magnetrons 5 3 

8540 72 00 00 -- klystrons 0 0 

8540 79 00 00 -- andere 5 3 

  - andere buizen:   

8540 81 00 00 -- ontvang- en versterkerbuizen 5 3 
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8540 89 00 00 -- andere 5 3 

  - delen:   

8540 91 00 00 -- van kathodestraalbuizen 5 3 

8540 99 00 00 -- andere 5 3 

8541 Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder 

begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden; 

gemonteerde piëzo-elektrische kristallen: 

  

8541 10 00  - dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden:   

8541 10 00 10 -- wafers van halfgeleidermateriaal, nog niet gesneden tot kristallen; gelijkrichterdiodes 0 0 

8541 10 00 90 -- andere 0 0 

  - transistors, andere dan fototransistors:   

8541 21 00  -- met een dissipatievermogen van minder dan 1 W:   

8541 21 00 10 --- wafers van halfgeleidermateriaal, nog niet gesneden tot kristallen 0 0 

8541 21 00 90 --- andere 0 0 

8541 29 00 -- andere:   

8541 29 00 10 --- krachtige veldeffecttransistors van het n-channel-type, op silicium, met geïsoleerde gate 0 0 

8541 29 00 90 --- andere 0 0 

8541 30 00 - thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige:   

8541 30 00 10 -- thyristors 0 0 

8541 30 00 90 -- andere 0 0 
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8541 40 - lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samen-

gevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden: 

  

8541 40 10 00 -- luminescentiedioden, laserdioden daaronder begrepen 0 0 

8541 40 90 00 -- andere 0 0 

8541 50 00  - andere halfgeleiderelementen:   

8541 50 00 10 -- wafers van halfgeleidermateriaal, nog niet gesneden tot kristallen 0 0 

8541 50 00 90 -- andere 0 0 

8541 60 00 00 - gemonteerde piëzo-elektrische kristallen 0 0 

8541 90 00 00 - delen 0 0 

8542 Elektronische geïntegreerde schakelingen:   

  - elektronische geïntegreerde schakelingen:   

8542 31 -- processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, 

versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen: 

  

8542 31 10 00 --- goederen genoemd in aantekening 8, onder b), punt 3), op dit hoofdstuk 0 0 

8542 31 90 00 --- andere 0 0 

8542 32 -- geheugens:   

8542 32 10 00 --- goederen genoemd in aantekening 8, onder b), punt 3), op dit hoofdstuk 0 0 

  --- andere:   

  ---- dynamische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde "D-RAM's"):   

8542 32 31 00 ----- met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits 0 0 
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8542 32 39 00 ----- met een capaciteit van meer dan 512 Mbits 0 0 

8542 32 45 00 ---- statische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde "S-RAM's"), willekeurig toegankelijke 

voorgeheugens (zogenaamde "cache RAM's") daaronder begrepen 

0 0 

8542 32 55 00 ---- programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die met 

ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (zogenaamde "EPROM's") 

0 0 

  ---- programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch 

kunnen worden uitgewist (zogenaamde "E²PROM's"), zogenaamde "flash E²PROM's" daaronder begrepen: 

  

  ----- "flash E²PROM's":   

8542 32 61 00 ------ met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbits 0 0 

8542 32 69 00 ------ met een capaciteit van meer dan 512 Mbits 0 0 

8542 32 75 00 ----- andere 0 0 

8542 32 90 00 ---- andere geheugens 0 0 

8542 33 00 00 -- versterkers 0 0 

8542 39 -- andere:   

8542 39 10 00 --- goederen genoemd in aantekening 8, onder b), punt 3), op dit hoofdstuk 0 0 

8542 39 90 00 --- andere 0 0 

8542 90 00 00 - delen 0 0 

8543 Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder 

andere posten van dit hoofdstuk: 

  

8543 10 00 00 - deeltjesversnellers 5 3 

8543 20 00 00 - signaalgeneratoren 5 3 

8543 30 00 00 - apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elektrolyse of voor elektroforese 5 3 
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8543 70  - andere machines, apparaten en toestellen:   

8543 70 10 00 -- elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties 0 0 

8543 70 30 00 -- antenneversterkers 0 0 

  -- zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur:   

  --- voor fluorescentiebuizen voor ultraviolet-A-stralen:   

8543 70 51 00 ---- met een buislengte van niet meer dan 100 cm 0 0 

8543 70 55 00 ---- andere 0 0 

8543 70 59 00 --- andere 0 0 

8543 70 60 00 -- elektrische weideafrasteringstoestellen 5 3 

8543 70 90 00 -- andere 0 0 

8543 90 00  - delen:   

8543 90 00 10 -- assemblages en gedeeltelijke assemblages bestaande uit twee of meer al dan niet vast aaneengevoegde 

delen of onderdelen, voor vluchtrecorders, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  

0,5 0 

8543 90 00 90 -- andere  0 0 

8544 Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook 

indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van 

verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische 

geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken: 

  

  - wikkeldraad:   

8544 11 -- van koper:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 869 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

8544 11 10  --- emaildraad:   

8544 11 10 10 ---- met een doorsnede van niet meer dan 0,1 mm 10 3 

8544 11 10 90 ---- ander 10 3 

8544 11 90  --- ander:   

8544 11 90 10 ---- met isolatie van polyimiden of gefluoreerde polyimiden 10 3 

8544 11 90 90 ---- ander 2 0 

8544 19 -- ander:   

8544 19 10  --- emaildraad:   

8544 19 10 10 ---- van aluminium 10 3 

8544 19 10 90 ---- ander 2 0 

8544 19 90 00  --- ander 2 0 

8544 20 00 - coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit:   

8544 20 00 10 -- voorzien van verbindingsstukken 0 0 

8544 20 00 90 -- andere 0 0 

8544 30 00 - bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen), van de soort gebruikt in vervoermiddelen:   

8544 30 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,2 0 

  -- andere:   

8544 30 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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8544 30 00 98 --- andere 2 0 

  - andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V:   

8544 42 -- voorzien van verbindingsstukken:   

8544 42 10 00 --- van de soort gebruikt voor telecommunicatie 0 0 

8544 42 90  --- andere:   

8544 42 90 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

  ---- andere:   

8544 42 90 91 ----- voor spanningen van niet meer dan 80 V 2 0 

8544 42 90 98 ----- andere 10 3 

8544 49  -- andere:   

8544 49 20 00 --- van de soort gebruikt voor telecommunicatie, voor spanningen van niet meer dan 80 V 0 0 

  --- andere:   

8544 49 91 00 ---- draad en kabels, waarvan de diameter van de enkelvoudige geleiderdraad meer dan 0,51 mm bedraagt 7 3 

  ---- andere:   

8544 49 93 ----- voor spanningen van niet meer dan 80 V:   

8544 49 93 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

  ------ andere:   

8544 49 93 91 ------- met isolatie van gefluoriseerde kunststof, silicoonrubber, glasvezel, keramische vezel 10 3 

8544 49 93 93 ------- met isolatie van mineralen 10 3 
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8544 49 93 98 ------- andere 10 3 

8544 49 95 00 ----- voor spanningen van meer dan 80 doch minder dan 1 000 V 7 3 

8544 49 99 00 ----- voor een spanning van 1 000 V 7 3 

8544 60 - andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer dan 1 000 V:   

8544 60 10  -- met een kern van koper:   

8544 60 10 10 --- voor spanningen van niet meer dan 10 000 V 10 3 

  --- voor spanningen van meer dan 10 000 V:   

8544 60 10 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8544 60 10 98 ---- andere 2 0 

8544 60 90 -- met andere kern:   

8544 60 90 10 --- voor spanningen van niet meer dan 10 000 V 10 5 

8544 60 90 90 --- voor spanningen van meer dan 10 000 V 2 0 

8544 70 00 - optischevezelkabel:   

8544 70 00 10 -- voor telecommunicatie, externe en gemeentelijke backbones 0 0 

8544 70 00 90 -- andere 0 0 

8545 Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere 

artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik: 

  

  - elektroden:   

8545 11 00 00 -- van de soort gebruikt in ovens 2 0 
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8545 19 -- andere:   

8545 19 10 00 --- elektroden voor installaties voor elektrolyse 2 0 

8545 19 90 00 --- andere: 2 0 

8545 20 00 00 - koolborstels   

8545 90 - andere:   

8545 90 10 00 -- verwarmingsweerstanden 0,1 0 

8545 90 90 00 -- andere 2 0 

8546 Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd:   

8546 10 00 00 - van glas 5 3 

8546 20 - van keramische stoffen:   

8546 20 10 00 -- zonder metalen delen 5 3 

  -- met metalen delen:   

8546 20 91 00 --- voor buitenleidingen van elektrische stroom en voor bovenleidingen voor elektrische tractie 5 3 

8546 20 99  --- andere:   

8546 20 99 10 ---- hoogspanningsconnectoren voor transformators 1 0 

8546 20 99 90 ---- andere 5 3 
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8546 90 - andere:   

8546 90 10 00 -- van kunststof 5 3 

8546 90 90 00 -- andere 5 3 

8547 Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, 

enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor 

elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546; isolatie-

buizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd: 

  

8547 10 - isolerende werkstukken van keramische stoffen:   

8547 10 10 00 -- bevattende 80 of meer gewichtspercenten metaaloxiden 5 3 

8547 10 90 00 -- andere 5 3 

8547 20 00 00 - isolerende werkstukken van kunststof 5 3 

8547 90 00 00 - andere 5 3 

8548 Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; 

gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; 

elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder 

andere posten van dit hoofdstuk: 

  

8548 10 - resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; 

gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren: 

  

8548 10 10 00 -- gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen 5 3 

  -- gebruikte elektrische accumulatoren:   

8548 10 21 00 --- loodaccumulatoren 5 3 
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8548 10 29 00 --- andere 5 3 

  -- resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren:   

8548 10 91 00 --- lood bevattend 5 3 

8548 10 99 00 --- andere 5 3 

8548 90  - andere:   

8548 90 20 00 -- geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel-D-RAM's en modules 5 3 

8548 90 90 00 -- andere 5 3 

XVII AFDELING XVII - VERVOERMATERIEEL   

86 HOOFDSTUK 86 - ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, 

ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER 

BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER 

  

8601 Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische 

accumulatoren): 

  

8601 10 00 00 - zonder eigen energiebron 0 0 

8601 20 00 00 - met elektrische accumulatoren 0 0 

8602 Andere locomotieven en andere railtractors; tenders:   

8602 10 00 00 - dieselelektrische locomotieven 0 0 

8602 90 00 00 - andere 0 0 
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8603 Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post 8604:   

8603 10 00  - elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron:   

8603 10 00 10 -- motorwagens voor tramwegen, voor breedspoor 10 3 

8603 10 00 90 -- andere 0 0 

8603 90 00 00 - andere 0 0 

8604 00 00 00 Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht (bijvoorbeeld 

rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van ballast, wagens voor 

het leggen van rails, testwagens, railauto's) 

0 0 

8605 00 00 00 Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen beweegkracht, voor 

spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post 8604) 

0 0 

8606 Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen:   

8606 10 00 00 - tankwagens en dergelijke 0 0 

8606 30 00 00 - zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8606 10 0 0 

  - andere;   

8606 91 -- gesloten (met wanden en dak):   

8606 91 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 0 0 

8606 91 80 00 --- andere 0 0 

8606 92 00 00 -- open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte van meer dan 60 cm 0 0 

8606 99 00 00 -- andere 0 0 
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8607 Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel:   

  - draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, alsmede delen daarvan:   

8607 11 00 00 -- tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen 0 0 

8607 12 00 00 -- andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen 0 0 

8607 19 -- andere, delen daaronder begrepen:   

  --- assen, ook indien gemonteerd; wielen en delen daarvan:   

8607 19 01 00 ---- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8607 19 11 00 ---- van gestampt staal 0 0 

8607 19 18 00 ---- andere 0 0 

  --- delen van draaistellen (bogies), bisseldraaistellen en dergelijke:   

8607 19 91 00 ---- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8607 19 99 00 ---- andere 0 0 

  - remmen en delen daarvan:   

8607 21 -- luchtdrukremmen en delen daarvan:   

8607 21 10 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8607 21 90 00 --- andere 0 0 

8607 29 -- andere:   

8607 29 10 00 --- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8607 29 90 00 --- andere 0 0 
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8607 30 - koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen daarvan:   

8607 30 01 00 -- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8607 30 99 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

8607 91 -- van locomotieven of van railtractors:   

8607 91 10 00 --- draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 0 0 

  --- andere:   

8607 91 91 00 ---- van gietijzer of van gegoten staal 0 0 

8607 91 99 00 ---- andere 0 0 

8607 99 -- andere:   

8607 99 10 00 --- draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 0 0 

8607 99 30 00 --- carrosserieën en delen daarvan 0 0 

8607 99 50 00 --- onderstellen en delen daarvan 0 0 

8607 99 90 00 --- andere 0 0 

8608 00 Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, 

veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, 

voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan: 

  

8608 00 10 00 - vast materieel en toestellen voor spoor- en tramwegen 0 0 
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8608 00 30 00 - andere toestellen 0 0 

8608 00 90 00 - delen 0 0 

8609 00 Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het 

vervoer met ongeacht welk vervoermiddel: 

  

8609 00 10 00 - containers en dergelijke laadkisten met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het 

vervoer van radioactieve stoffen 

2 0 

8609 00 90 00 - andere 2 0 

87 HOOFDSTUK 87 - AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN ANDERE 

VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN 

  

8701 Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709:   

8701 10 00 00 - motoculteurs 10 5 

8701 20 - trekkers (wegtractors) voor opleggers:   

8701 20 10 00 -- nieuwe 5 0 

8701 20 90 00 -- gebruikte 10 3 

8701 30 - tractors met rupsbanden:   

8701 30 10 00 -- sneeuwpisteruimers en -aanstampers 0 0 

8701 30 90 00 -- andere 0 0 

8701 90 - andere:   

  -- landbouwtractors en tractors voor de bosbouw (met uitzondering van motoculteurs), op wielen:   

  --- nieuwe, met een motorvermogen:   

8701 90 11 00 ---- van niet meer dan 18 kW 0 0 
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8701 90 20  ---- van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kW:   

8701 90 20 10 ----- van meer dan 18 doch niet meer dan 25 kW 10 5 

8701 90 20 30 ----- van meer dan 25 doch niet meer dan 37 kW 0 0 

8701 90 25 00 ---- van meer dan 37 doch niet meer dan 59 kW 10 5 

8701 90 31 00 ---- van meer dan 59 doch niet meer dan 75 kW 10 5 

8701 90 35 00 ---- van meer dan 75 doch niet meer dan 90 kW 0 0 

8701 90 39 00 ---- van meer dan 90 kW 0 0 

8701 90 50 00 --- gebruikte 10 5 

8701 90 90 00 -- andere 0 0 

8702 Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen:   

8702 10 - met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor):   

  -- met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³:   

8702 10 11  --- nieuwe:   

8702 10 11 10 ---- met een cilinderinhoud van niet meer dan 5 000 cm³ 10 7 

8702 10 11 30  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 5 000 cm³ 20 7 

8702 10 19  --- gebruikte:   

8702 10 19 10 ---- met een cilinderinhoud van niet meer dan 5 000 cm³ 10 7 

8702 10 19 90 ---- met een cilinderinhoud van meer dan 5 000 cm³ 20 7 

  -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³:   

8702 10 91 00 --- nieuwe 10 7 
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8702 10 99 00 --- gebruikte 10 7 

8702 90 - andere:   

  -- met een motor met vonkontsteking:   

  --- met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³:   

8702 90 11 00 ---- nieuwe 10 7 

8702 90 19 00 ---- gebruikte 10 7 

  --- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³:   

8702 90 31 00 ---- nieuwe 10 7 

8702 90 39 00 ---- gebruikte 10 7 

8702 90 90  -- met andere motor:   

8702 90 90 10 --- trolleybussen 15 7 

8702 90 90 90 --- andere 10 7 

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: 

  

8703 10 - voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale voertuigen voor het vervoer 

van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen: 

  

8703 10 11 00 -- voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, met een motor met zelfontsteking 

(diesel- of semidieselmotor) of met vonkontsteking 

12 7 
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8703 10 18 00 -- andere 12 7 

  - andere voertuigen met een motor met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers:   

8703 21 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm³:   

8703 21 10 00 --- nieuwe 10 7 

8703 21 90  --- gebruikte:   

8703 21 90 10 ---- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 21 90 30  ---- ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 22 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer dan 1 500 cm³:   

8703 22 10 00 --- nieuwe 10 10 

8703 22 90  --- gebruikte:   

8703 22 90 10 ---- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 22 90 30 ---- ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 23 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 3 000 cm³:   

  --- nieuwe:   

8703 23 11  ---- kampeerauto's:   

8703 23 11 10 ----- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 200 cm³ 9 7 

8703 23 11 30 ----- met een cilinderinhoud van meer dan 2 200 doch niet meer dan 3 000 cm³ 9 7 

8703 23 19  ---- andere:   

8703 23 19 10 ----- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 200 cm³ 10 10 
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8703 23 19 30 ----- met een cilinderinhoud van meer dan 2 200 doch niet meer dan 3 000 cm³ 10 7 

8703 23 90 --- gebruikte:   

  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 200 cm³:   

8703 23 90 11 ----- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 23 90 13 ----- ouder dan 5 jaar 10 10 

  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 2 200 doch niet meer dan 3 000 cm³:   

8703 23 90 31 ----- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 23 90 33 ----- ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 24 -- met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm³:   

8703 24 10 00 --- nieuwe 9 7 

8703 24 90  --- gebruikte:   

8703 24 90 10 ---- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 24 90 30 ---- ouder dan 5 jaar 10 10 

  - andere voertuigen met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor):   

8703 31 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm³:   

8703 31 10 00 --- nieuwe 10 10 

8703 31 90  --- gebruikte:   

8703 31 90 10 ---- niet ouder dan 5 jaar 10 10 
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8703 31 90 30 ---- ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 32 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 500 cm³:   

  --- nieuwe:   

8703 32 11 00 ---- kampeerauto's 10 7 

8703 32 19 00 ---- andere 10 10 

8703 32 90  --- gebruikte:   

8703 32 90 10 ---- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 32 90 30 ---- ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 33 -- met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³:   

  --- nieuwe:   

8703 33 11 00 ---- kampeerauto's 10 7 

8703 33 19 00 ---- andere 10 7 

8703 33 90  --- gebruikte:   

8703 33 90 10 ---- niet ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 33 90 30 ---- ouder dan 5 jaar 10 10 

8703 90 - andere   

8703 90 10 00 -- voertuigen met een elektromotor 10 7 

8703 90 90 00 -- andere 10 7 
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8704 Automobielen voor goederenvervoer:   

8704 10 - dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein:   

8704 10 10  -- met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) of met vonkontsteking:   

8704 10 10 10 --- met een gewicht van meer dan 75 ton 0 0 

8704 10 10 90 --- andere 0 0 

8704 10 90  -- andere:   

8704 10 90 10 --- met een gewicht tot 5 ton 0 0 

8704 10 90 90 --- andere 0 0 

  - andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor):   

8704 21 -- met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton:   

8704 21 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 7 

  --- andere:   

  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³:   

8704 21 31 00 ----- nieuwe 10 7 

8704 21 39 00 ----- gebruikte 10 7 

  ---- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³:   

8704 21 91 00 ----- nieuwe 10 7 

8704 21 99 00 ----- gebruikte 10 7 
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8704 22 -- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton:   

8704 22 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 7 

  --- andere:   

8704 22 91 00 ---- nieuwe 10 7 

8704 22 99 00 ---- gebruikte 10 7 

8704 23 -- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton:   

8704 23 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 7 

  --- andere:   

8704 23 91 00 ---- nieuwe 10 7 

8704 23 99 00 ---- gebruikte 10 7 

  - andere, met een motor met vonkontsteking:   

8704 31 -- met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton:   

8704 31 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 5 7 

  --- andere:   

  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³:   

8704 31 31 00 ----- nieuwe 5 7 

8704 31 39 00 ----- gebruikte 5 7 

  ---- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³:   

8704 31 91 00 ----- nieuwe 5 7 
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8704 31 99 00 ----- gebruikte 5 7 

8704 32 -- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton:   

8704 32 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 7 

  --- andere:   

8704 32 91 00 ---- nieuwe 10 7 

8704 32 99 00 ---- gebruikte 10 7 

8704 90 00 00 - andere 10 7 

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: 

  

8705 10 00 00 - kraanauto's 10 7 

8705 20 00 00 - verrijdbare boortorens 10 7 

8705 30 00 - brandweerauto's:   

8705 30 00 10 -- ladderauto's en auto's met hefplatform 5 7 

8705 30 00 90 -- andere 10 7 

8705 40 00 00 - automobielen met menginstallatie voor beton 10 7 

8705 90 - andere:   

8705 90 10 00 -- takelwagens 5 7 

8705 90 30 00 -- betonpompvoertuigen 5 7 
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8705 90 90  -- andere:   

8705 90 90 10 --- reportagewagens voor radio of tv 5 7 

8705 90 90 90 --- andere 5 7 

8706 00  Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705:   

  - chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor automobielen bedoeld bij de posten 8702, 8703 

en 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van meer 

dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³: 

  

8706 00 11 00 -- van motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 of 8704 0 0 

8706 00 19 00 -- andere 0 0 

  - andere:   

8706 00 91  -- van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703:   

8706 00 91 10 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8706 00 91 90 --- andere 5 0 

8706 00 99 00 -- andere 0 0 
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8707 Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder begrepen:   

8707 10 - voor voertuigen bedoeld bij post 8703:   

8707 10 10  -- bestemd voor industriële montage:   

8707 10 10 10 --- volledig 1 0 

8707 10 10 20 --- onvolledig 0 0 

8707 10 90  -- andere:   

8707 10 90 10 --- niet langer dan 5 jaar gebruikt 10 3 

8707 10 90 20 --- langer dan 5 jaar gebruikt 10 3 

8707 10 90 90 --- andere 10 3 

8707 90 - andere:   

8707 90 10 00 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet 

meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

5 0 

8707 90 90 00 -- andere 0 0 

8708 Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705:   

8708 10 - bumpers en delen daarvan:   
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8708 10 10 00 -- bestemd voor de industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel of semidieselmotor) met een cilinderinhoud 

van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 

2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

0 0 

8708 10 90  -- andere:   

8708 10 90 10 --- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  --- andere:   

8708 10 90 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 10 90 98 ---- andere 8 0 

  - andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daaronder begrepen):   

8708 21 -- veiligheidsgordels:   

8708 21 10 00 --- bestemd voor de industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud 

van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 

2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

0 0 

8708 21 90  --- andere:   

8708 21 90 10 ---- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ---- andere:   

8708 21 90 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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8708 21 90 98 ----- andere 6 0 

8708 29 -- andere:   

8708 29 10  --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705: 

  

8708 29 10 10 ---- gestampte delen van carrosserieën, met kataforese coating, voor de industriële montage van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8704 

0 0 

8708 29 10 90 ---- andere 0 0 

8708 29 90 00 --- andere 0 0 

8708 30 - remmen en servoremmen; delen daarvan:   

8708 30 10 00 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705 

0 0 

  -- andere:   

8708 30 91  --- voor schijfremmen:   

8708 30 91 10 ---- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ---- andere:   
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8708 30 91 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 5 0 

8708 30 91 98 ----- andere 10 3 

8708 30 99  --- andere:   

8708 30 99 10 ---- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ---- andere:   

8708 30 99 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 30 99 98 ----- andere 10 3 

8708 40 - versnellingsbakken, alsmede delen daarvan:   

8708 40 20 00 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705 

0 0 

  -- andere:   

8708 40 50  --- versnellingsbakken:   

8708 40 50 10 ---- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ---- andere:   

8708 40 50 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 40 50 98 ----- andere 10 3 
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  --- delen   

8708 40 91 ---- van gestampt staal   

8708 40 91 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 40 91 90 ----- andere 5 0 

8708 40 99 ---- andere:   

8708 40 99 10 ----- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ------ ander:   

8708 40 99 91 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 40 99 98 ------ andere 5 0 

8708 50 - drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede draagassen; 

delen daarvan 

  

8708 50 20  -- bestemd voor de industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud 

van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 

2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

  

8708 50 20 10 ---- met onafhankelijke ophanging van de torsiestang en remschijven, voor de industriële montage van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 

0 0 

8708 50 20 90 --- andere 0 0 

  -- andere:   
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8708 50 35  --- ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede draagassen   

8708 50 35 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

  ---- andere   

8708 50 35 91 ----- draagassen 0 0 

8708 50 35 98 ----- andere 2 0 

  --- delen:   

8708 50 55  ---- van gestampt staal:   

8708 50 55 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 50 55 90 ----- andere 5 0 

  ---- andere:   

8708 50 91  ----- voor draagassen:   

8708 50 91 10 ------ bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

0 0 

  ------ andere:   

8708 50 91 91 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 50 91 98 ------- andere 0 0 

8708 50 99  ----- andere:   
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8708 50 99 10 ------ bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ------ andere:   

8708 50 99 91 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 50 99 98 ------- andere 5 0 

8708 70 - wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan:   

8708 70 10  -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705: 

  

8708 70 10 10 --- gestampte en gelaste schijfwielen van zwart metaal, maat 5JK16''H; 0,20E-16, voor de industriële 

montage van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 

2 0 

8708 70 10 90 ---- andere 0 0 

  -- andere:   

8708 70 50  --- wielen van aluminium; delen en toebehoren van wielen, van aluminium:   

8708 70 50 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 70 50 90 ---- andere 5 0 

8708 70 91 00 --- stervormige delen van wielen, uit een stuk gegoten, van gietijzer, van ijzer of van staal 5 0 
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8708 70 99  --- andere:   

8708 70 99 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 70 99 90 ---- andere 5 0 

8708 80 - ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers daaronder begrepen):   

8708 80 20 00 -- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud 

van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 

2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

0 0 

  -- andere:   

8708 80 35  --- schokdempers:   

8708 80 35 10 ---- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ---- andere:   

8708 80 35 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 80 35 98 ----- andere 5 0 

8708 80 55  --- stabilisatorstaven; torsiestangen:   

8708 80 55 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 80 55 90 ---- andere 5 0 

  --- andere:   
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8708 80 91  ---- van gestampt staal:   

8708 80 91 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 80 91 90 ----- andere 5 0 

8708 80 99 ---- andere:   

8708 80 99 10 ----- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ----- andere:   

8708 80 99 91 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 80 99 98 ------ andere 5 0 

  - andere delen en toebehoren   

8708 91 -- radiatoren, alsmede delen daarvan   

8708 91 20 00 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705 

0 0 

  --- andere   

8708 91 35 00 ---- radiatoren 0 0 
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  ---- delen   

8708 91 91 ----- van gestampt staal   

8708 91 91 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 91 91 90 ------ andere 5 0 

8708 91 99  ----- andere:   

8708 91 99 10 ------ bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ------ andere:   

8708 91 99 91 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 91 99 98 ------- andere 5 0 

8708 92 -- knaldempers en uitlaatpijpen; alsmede delen daarvan:   

8708 92 20 00 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705 

0 0 

  --- andere:   

8708 92 35 00 ---- knaldempers en uitlaatpijpen: 10 3 
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  ---- delen:   

8708 92 91  ----- van gestampt staal:   

8708 92 91 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 92 91 90 ------ andere 5 0 

8708 92 99 ----- andere:   

8708 92 99 10 ------ bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ------ andere:   

8708 92 99 91 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 92 99 98 ------- andere 5 0 

8708 93 -- koppelingen, alsmede delen daarvan   

8708 93 10  --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705 

  

8708 93 10 10 ---- droge plaatkoppelingen, gemonteerd, bestaande uit één plaat, met een uitwendige diameter van een 

aangedreven plaat van 9,25", 9,5" of 10,5", voor de industriële montage van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8704 

0 0 
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8708 93 10 90 ---- andere 0 0 

8708 93 90  --- andere:   

8708 93 90 10 ---- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ---- andere:   

8708 93 90 91  ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 93 90 98 ----- andere 5 0 

8708 94 -- stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan:   

8708 94 20 00 --- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud 

van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 

2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

0 0 

  --- andere:   

8708 94 35 ---- stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen:   

8708 94 35 10 ----- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ----- andere:   

8708 94 35 91 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 94 35 98 ------ andere 5 0 
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  ---- delen:   

8708 94 91 ----- van gestampt staal:   

8708 94 91 10 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 94 91 90 ------ andere 5 0 

8708 94 99 ----- andere:   

8708 94 99 10 ------ bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ------ andere:   

8708 94 99 91 ------- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 94 99 98 ------- andere 5 0 

8708 95  -- veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan:   

8708 95 10  --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705: 

  

8708 95 10 10 ---- pneumatisch werkend 5 0 

8708 95 10 90 ---- andere 0 0 
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  --- andere:   

8708 95 91 ---- van gestampt staal:   

8708 95 91 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 95 91 90 ----- andere 5 0 

8708 95 99 ---- andere:   

8708 95 99 10 ----- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

  ----- andere:   

8708 95 99 91 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 95 99 98 ------ andere 5 0 

8708 99 -- andere:   

8708 99 10 00 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van motor-

voertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelf-

ontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met 

vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij 

post 8705 

0 0 

  --- andere:   

8708 99 93 ---- van gestampt staal   

8708 99 93 10 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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8708 99 93 90 ----- andere 5 0 

8708 99 97 ---- andere:   

8708 99 97 10 ----- bestemd voor de industriële montage van voertuigen bedoeld bij post 8704 met een draagvermogen van 

meer dan 75 ton 

1 0 

8708 99 97 20 ----- ladderframes met de volgende wielbases: 2 800 mm, 3 300 mm, 600 mm, 3 950 mm en 4 180 mm, voor 

de industriële montage van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 

  

  ----- andere:   

8708 99 97 91 ------ voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

8708 99 97 98 ------ andere 5 0 

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: 

  

  - transportwagens en trekkers:   

8709 11 -- elektrische   

8709 11 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 3 

8709 11 90 00 --- andere 10 3 

8709 19 -- andere:   

8709 19 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 3 
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8709 19 90 00 --- andere 10 3 

8709 90 00 00 - delen 10 3 

8710 00 00 00 Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan 2 0 

8711 Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:   

8711 10 00 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 10 3 

8711 20 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 

250 cm³: 

  

8711 20 10 00 -- scooters 10 5 

  -- andere, met een cilinderinhoud:   

8711 20 91 00 --- van meer dan 50 doch niet meer dan 80 cm³ 10 5 

8711 20 93 00 --- van meer dan 80 doch niet meer dan 125 cm³ 10 5 

8711 20 98 00 --- van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm³ 10 3 

8711 30 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 

500 cm³: 

  

8711 30 10 00 -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 380 cm³ 10 3 
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8711 30 90 00 -- met een cilinderinhoud van meer dan 380 doch niet meer dan 500 cm³ 10 3 

8711 40 00 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 500 doch niet meer dan 

800 cm³ 

10 3 

8711 50 00 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 800 cm³ 10 3 

8711 90 00 00 - andere 10 3 

8712 00 Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor:   

8712 00 10 00 - zonder kogellagers 10 5 

  - andere:   

8712 00 30 00 -- tweewielige 10 5 

8712 00 80 00 -- andere 10 5 

8713 Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme:   

8713 10 00 00 - zonder voortbewegingsmechanisme 0 0 

8713 90 00 00 - andere 0 0 

8714 Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713:   

  - van motorrijwielen:   

8714 11 00 00 -- zadels 10 3 

8714 19 00 00 -- andere 10 3 
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8714 20 00 00 - van invalidenwagens 0 0 

  - andere:   

8714 91 -- frames en vorken, alsmede delen daarvan   

8714 91 10 00 --- frames 10 3 

8714 91 30 00 --- vorken 10 3 

8714 91 90 00 --- delen 10 3 

8714 92 -- velgen en spaken   

8714 92 10 00 --- velgen 10 3 

8714 92 90 00 --- spaken 10 3 

8714 93 -- naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop (free-wheels):   

8714 93 10 00 --- naven 10 3 

8714 93 90 00 --- tandwielen voor vrijloop 10 3 

8714 94 -- remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen daarvan:   

8714 94 10 00 --- remnaven 10 3 

8714 94 30 00 --- andere remmen 10 3 

8714 94 90 00 --- delen 10 3 

8714 95 00 00 -- zadels 10 3 
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8714 96 -- pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan:   

8714 96 10 00 --- pedalen 10 3 

8714 96 30 00 --- pedaalaandrijvingen 10 3 

8714 96 90 00 --- delen 10 3 

8714 99 -- andere:   

8714 99 10 00 --- sturen 10 3 

8714 99 30 00 --- bagagedragers 10 3 

8714 99 50 00 --- derailleurs (kettingschakelaars) 10 3 

8714 99 90 00 --- andere; delen 10 3 

8715 00 Kinderwagens en delen daarvan:   

8715 00 10 00 - kinderwagens 0 0 

8715 00 90 00 - delen 0 0 

8716 Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan:   

8716 10 - aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen:   

8716 10 10 00 -- vouwwagens en vouwcaravans 10 3 

  -- andere, met een gewicht:   
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8716 10 91 00 --- van niet meer dan 750 kg 10 3 

8716 10 94 00 --- van meer dan 750 doch niet meer dan 1 600 kg 10 3 

8716 10 96 00 --- van meer dan 1 600 doch niet meer dan 3 500 kg 10 3 

8716 10 99 00 --- van meer dan 3 500 kg 10 3 

8716 20 00 00 - aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend 10 3 

  - andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer:   

8716 31 00 00 -- tankaanhangwagens en tankopleggers 10 3 

8716 39 -- andere:   

8716 39 10 00 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 10 3 

  --- andere:   

  ---- nieuwe:   

8716 39 30 ----- opleggers:   

8716 39 30 10 ------ kiepwagens, huifwagens, koelaanhangers, aanhangwagens voor het vervoer van containers 0 0 

8716 39 30 90 ------ andere 10 5 

  ----- andere:   

8716 39 51 00 ------ eenassig 10 3 

8716 39 59  ------ andere   
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8716 39 59 10 ------- met een gewicht in volledig beladen toestand van 20 ton of meer 1 0 

8716 39 59 90 ------- andere 10 3 

8716 39 80 00 ---- gebruikte 10 3 

8716 40 00 - andere aanhangwagens en opleggers   

8716 40 00 10 -- met een gewicht in volledig beladen toestand van 20 ton of meer 0 0 

8716 40 00 90 -- andere 10 3 

8716 80 00 00 - andere voertuigen 10 3 

8716 90 - delen:   

8716 90 10  -- chassis:   

8716 90 10 10  --- van aanhangwagens en opleggers met een gewicht in volledig beladen toestand van 20 ton of meer 5 0 

8716 90 10 90 --- andere 10 3 

8716 90 30  -- carrosserieën:   

8716 90 30 10  --- van aanhangwagens en opleggers met een gewicht in volledig beladen toestand van 20 ton of meer 5 0 

8716 90 30 90 --- andere 0 0 

8716 90 50  -- assen:   

8716 90 50 10  --- van aanhangwagens en opleggers met een gewicht in volledig beladen toestand van 20 ton of meer 5 0 

8716 90 50 90 --- andere 0 0 
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8716 90 90  -- andere delen:   

8716 90 90 10  --- van aanhangwagens en opleggers met een gewicht in volledig beladen toestand van 20 ton of meer 5 0 

8716 90 90 90 --- andere 0 0 

88 HOOFDSTUK 88 - LUCHTVAART EN RUIMTEVAART   

8801 00 Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voort-

bewegingsmechanisme: 

  

8801 00 10  - luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen en zeilvliegers:   

8801 00 10 10  -- voor de burgerluchtvaart 1 0 

8801 00 10 90 -- andere 3 0 

8801 00 90  - andere:   

8801 00 90 10  -- voor de burgerluchtvaart 1 0 

8801 00 90 90  -- andere 3 0 

8802 Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen); ruimtevaartuigen (satellieten 

daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen: 

  

  - hefschroefvliegtuigen:   

8802 11 00 00 -- met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg 0 0 

8802 12 00 00 -- met een leeggewicht van meer dan 2 000 kg 0 0 

8802 20 00 00 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg 0 0 
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8802 30 00 00 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 2 000 doch niet meer dan 

15 000 kg 

0 0 

8802 40 00 00 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 15 000 kg 0 0 

8802 60  - ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale 

voertuigen: 

  

8802 60 10 00 -- ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 0 0 

8802 60 90 00 -- draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 0 0 

8803 Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 8801 en 8802:   

8803 10 00  - propellers en rotors, alsmede delen daarvan:   

8803 10 00 10 -- voor de burgerluchtvaart 0 0 

8803 10 00 90 -- andere  3 0 

8803 20 00  - landingsgestellen en delen daarvan:   

8803 20 00 10 -- voor de burgerluchtvaart 0 0 

8803 20 00 90 -- andere  3 0 

8803 30 00  - andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweefvliegtuigen) of van hefschroefvliegtuigen   

8803 30 00 10  -- voor de burgerluchtvaart 0 0 

8803 30 00 90  -- andere 3 0 

8803 90 - andere:   
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8803 90 10 00 -- van kabelvliegers 10 3 

8803 90 20 00 -- van ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 10 3 

8803 90 30 00 -- van draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 10 3 

8803 90 90  -- andere:   

8803 90 90 10 --- voor de burgerluchtvaart 1 0 

8803 90 90 90 --- andere  10 3 

8804 00 00 00 Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen en 

toebehoren daarvan 

10 3 

8805 Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen 

op de grond; delen daarvan: 

  

8805 10 - lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; deklandingstoestellen en dergelijke, alsmede delen 

daarvan 

  

8805 10 10 00 -- lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan 0 0 

8805 10 90 00 -- andere 0 0 

  - toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daarvan:   

8805 21 00 00 -- luchtgevechtssimulators en delen daarvan 0 0 

8805 29 00 00 -- andere 0 0 
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89 HOOFDSTUK 89 - SCHEEPVAART   

8901 Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer 

van personen of van goederen: 

  

8901 10 - passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van 

personen; veerboten van alle soorten: 

  

8901 10 10 00 -- zeeschepen 5 0 

8901 10 90 00 -- andere 5 0 

8901 20 - tankschepen:   

8901 20 10 00 -- zeeschepen 5 0 

8901 20 90 00 -- andere 5 0 

8901 30 - koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901 20:   

8901 30 10 00 -- zeeschepen 5 0 

8901 30 90 00 -- andere 5 0 

8901 90 - andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer 

van personen als van goederen: 

  

8901 90 10 00 -- zeeschepen 5 0 

  -- andere:   
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8901 90 91 00 --- zonder mechanische voortbeweging 5 0 

8901 90 99 00 --- met mechanische voortbeweging 5 0 

8902 00  Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van 

visserijproducten: 

  

  - zeeschepen:   

8902 00 12 00 -- met een brutotonnage van meer dan 250 5 0 

8902 00 18 00 -- met een brutotonnage van niet meer dan 250 5 0 

8902 00 90 00 - andere 5 0 

8903 Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's:   

8903 10 - opblaasbare boten:   

8903 10 10 00 -- met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 10 3 

8903 10 90 00 -- andere 10 3 

  - andere   

8903 91 -- zeilschepen, ook indien met hulpmotor:   

8903 91 10 00 --- zeeschepen 10 3 

  --- andere:   
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8903 91 92 00 ---- met een lengte van niet meer dan 7,5 m 10 3 

8903 91 99 00 ---- met een lengte van meer dan 7,5 m 10 3 

8903 92 -- motorboten, andere dan die met buitenboordmotor:   

8903 92 10 00 --- zeeschepen 9,5 0 

  --- andere:   

8903 92 91 00 ---- met een lengte van niet meer dan 7,5 m 10 3 

8903 92 99 00 ---- met een lengte van meer dan 7,5 m 10 3 

8903 99 -- andere:   

8903 99 10 00 --- met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 10 3 

  --- andere:   

8903 99 91 00 ---- met een lengte van niet meer dan 7,5 m 10 3 

8903 99 99 00 ---- met een lengte van meer dan 7,5 m 10 3 

8904 00 Sleepboten en duwboten:   

8904 00 10 00 - sleepboten 5 0 

  - duwboten:   

8904 00 91 00 -- zeeduwboten 5 0 

8904 00 99 00 -- andere 5 0 
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8905 Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, waarbij het 

varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende droogdokken; boor- en 

werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden: 

  

8905 10 - baggermolens en zandzuigers:   

8905 10 10 00 -- zeeschepen 5 0 

8905 10 90 00 -- andere 2 0 

8905 20 00 00 - boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden 0 0 

8905 90 - andere:   

8905 90 10 00 -- zeeschepen 5 0 

8905 90 90 00 -- andere 5 0 

8906  Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten:   

8906 10 00 00 - oorlogsschepen 5 0 

8906 90 - andere:   

8906 90 10 00 -- zeeschepen 5 0 

  -- andere:   

8906 90 91 00 --- met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 5 0 

8906 90 99 00 --- andere 5 0 
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8907 Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens):   

8907 10 00 00 - opblaasbare vlotten 10 3 

8907 90 00 00 - andere 10 3 

8908 00 00 00 Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop 10 3 

XVIII AFDELING XVIII - 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; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN 

DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN 

  

90 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 

  

9001 Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen 

of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere 

optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-

optisch bewerkt glas: 

  

9001 10 - optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels:   

9001 10 10 00 -- kabels voor beeldgeleiding 5 3 

9001 10 90 -- andere:   

9001 10 90 10 --- optische vezels met een doorsnede van niet minder dan 100 μm 1 0 

9001 10 90 90 --- andere 2 0 
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9001 20 00 00 - platen of bladen van polariserende stoffen 0 0 

9001 30 00 00 - contactlenzen 0 0 

9001 40  - brillenglazen van glas:   

9001 40 20 00 -- niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 5 3 

  -- voor verbetering van gezichtsstoornissen:   

  --- afgewerkt aan beide zijden:   

9001 40 41 00 ---- unifocaal 10 3 

9001 40 49 00 ---- andere 10 3 

9001 40 80 00 --- andere 10 3 

9001 50 - brillenglazen van andere stoffen:   

9001 50 20 00 -- niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 0 0 

  -- voor verbetering van gezichtsstoornissen:   

  --- afgewerkt aan beide zijden:   

9001 50 41 00 ---- unifocaal 0 0 

9001 50 49 00 ---- andere 0 0 

9001 50 80 00 --- andere 0 0 

9001 90 00  - andere:   
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9001 90 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

9001 90 00 90 -- andere  5 3 

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: 

  

  - objectieven:   

9002 11 00 00 -- voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de fotografie of 

voor de cinematografie 

5 3 

9002 19 00 00 -- andere 5 3 

9002 20 00 00 - filters 5 3 

9002 90 00  - andere:   

9002 90 00 10  -- voor gebruik in de burgerluchtvaart 0,5 0 

9002 90 00 90  -- andere 2 0 

9003 Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan:   

  - monturen:   

9003 11 00 00 -- van kunststof 10 3 

9003 19  -- van andere stoffen:   

9003 19 10 00 --- van edele metalen en van metalen geplateerd met edele metalen 0 0 

9003 19 30 00 --- van onedele metalen 0 0 
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9003 19 90 00 --- van andere stoffen 0 0 

9003 90 00 00 - delen 0 0 

9004 Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en 

dergelijke artikelen: 

  

9004 10 - zonnebrillen:   

9004 10 10 00 -- met optisch bewerkte brillenglazen 0 0 

  -- andere:   

9004 10 91 00 --- met brillenglazen van kunststof 0 0 

9004 10 99 00 --- andere 0 0 

9004 90 - andere:   

9004 90 10 00 -- met brillenglazen van kunststof 0 0 

9004 90 90 00 -- andere 0 0 

9005 Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor; andere 

astronomische instrumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastronomische apparaten: 

  

9005 10 00 00 - binocles (dubbele kijkers) 10 3 

9005 80 00 00 - andere instrumenten 10 3 

9005 90 00 00 - delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen) 10 3 
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9006 Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan gasontladingslampen 

en -buizen bedoeld bij post 8539: 

  

9006 10 00 00 - fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders 5 3 

9006 30 00 00 - fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek 

van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria 

5 3 

9006 40 00 00 - fototoestellen voor directklaarfotografie 5 3 

  - andere fototoestellen:   

9006 51 00 00 -- eenogige spiegelreflexcamera's voor rolfilm met een breedte van niet meer dan 35 mm 5 3 

9006 52 00 00 -- andere, voor rolfilm met een breedte van minder dan 35 mm 5 3 

9006 53 -- andere, voor rolfilm met een breedte van 35 mm:   

9006 53 10 00 --- wegwerpfototoestellen 5 3 

9006 53 80 00 --- andere 5 3 

9006 59 00 00 -- andere 5 3 

  - flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie:   

9006 61 00 00 -- toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische flitstoestellen) 5 3 

9006 69 00 00 -- andere 5 3 
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  - delen en toebehoren:   

9006 91 00 00  -- van fototoestellen 5 3 

9006 99 00 00  -- andere 5 3 

9007 Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen:   

  - filmcamera's:   

9007 11 00 00 -- voor film met een breedte van minder dan 16 mm of voor dubbel-8 films 10 3 

9007 19 00 00 -- andere 0 0 

9007 20 00 00 - filmprojectietoestellen 0 0 

  - delen en toebehoren:   

9007 91 00 00 -- van filmcamera's 0 0 

9007 92 00 00 -- van filmprojectietoestellen 0 0 

9008 Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie:   

9008 10 00 00 - projectietoestellen voor diapositieven 5 3 

9008 20 00 00 - leesapparaten voor micro-opnamen (bijvoorbeeld microfilm, microkaart), ook indien met ingebouwd 

reproductieapparaat 

5 3 
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9008 30 00 00 - andere projectietoestellen voor niet-bewegende beelden 5 3 

9008 40 00 00 - vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie 10 3 

9008 90 00 00 - delen en toebehoren 10 3 

[9009]    

9010 Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria, niet genoemd of niet 

begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectieschermen: 

  

9010 10 00 00 - apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ontwikkelen van fotografische of cinematografische 

film of papier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van ontwikkelde film op rollen fotografisch 

papier 

5 3 

9010 50 00 00  - andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria; negatoscopen 10 3 

9010 60 00 00 - projectieschermen 10 3 

9010 90 00 00  - delen en toebehoren 5 3 

9011 Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder 

begrepen: 

  

9011 10  - stereoscopische microscopen:   
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9011 10 10 00 -- voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren van schijven 

(wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemrasters ("reticles") 

0 0 

9011 10 90 00  -- andere 10 5 

9011 20  - andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrografie of microprojectie:   

9011 20 10 00 -- microscopen voor fotomicrografie, voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren 

en transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemrasters 

("reticles") 

0 0 

9011 20 90 00 -- andere 10 5 

9011 80 00 00 - andere microscopen 10 5 

9011 90  - delen en toebehoren:   

9011 90 10 00  -- van toestellen bedoeld bij onderverdeling 9011 10 10 00 of 9011 20 10 00 0 0 

9011 90 90 00 -- andere 10 5 

9012 Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten:   

9012 10  - microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten:   

9012 10 10 00 -- elektronenmicroscopen, voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en 

transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemrasters 

("reticles") 

0 0 

9012 10 90 00  -- andere 10 3 
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9012 90  - delen en toebehoren:   

9012 90 10 00 -- van apparaten bedoeld bij onderverdeling 9012 10 10 00 0 0 

9012 90 90 00 -- andere 10 3 

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: 

  

9013 10 00 00 - vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld 

bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI 

10 3 

9013 20 00 00 - lasers, andere dan laserdioden 10 3 

9013 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   

  -- elementen met vloeibare kristallen:   

9013 80 20 00 --- actieve matrixelementen met vloeibare kristallen 0 0 

9013 80 30 00 --- andere 0 0 

9013 80 90 00 -- andere 10 3 

9013 90 - delen en toebehoren:   

9013 90 10 00 -- van elementen met vloeibare kristallen (lcd) 0 0 

9013 90 90 00 -- andere 10 3 
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9014 Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie:   

9014 10 00  - kompassen:   

9014 10 00 10 -- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

9014 10 00 90 -- andere  10 3 

9014 20 - instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruimtevaart (andere dan kompassen)   

9014 20 20  -- traagheidsplatformsystemen:   

9014 20 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

9014 20 20 90 --- andere  3 0 

9014 20 80  -- andere:   

9014 20 80 10  --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0 0 

9014 20 80 90  --- andere  3 0 

9014 80 00 00  - andere instrumenten, apparaten en toestellen 10 3 

9014 90 00  - delen en toebehoren:   

9014 90 00 10 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 9014 10 00 en 9014 20, voor 

gebruik in burgerluchtvaartuigen 

0 0 

9014 90 00 90 -- andere 3 0 
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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: 

  

9015 10 - afstandmeters:   

9015 10 10 00 -- elektronische 10 3 

9015 10 90 00 -- andere 10 3 

9015 20 - theodolieten en tachymeters:   

9015 20 10 00 -- elektronische 4 0 

9015 20 90 00 -- andere 4 0 

9015 30 - waterpassen:   

9015 30 10 00 -- elektronische 10 3 

9015 30 90 00 -- andere 10 3 

9015 40 - instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie:   

9015 40 10 00 -- elektronische 10 3 

9015 40 90 00 -- andere 10 3 

9015 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   
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  -- elektronische:   

9015 80 11 00 --- voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 5 3 

9015 80 19 00 --- andere 5 3 

  -- andere:   

9015 80 91 00 --- voor de geodesie, de topografie, het landmeten en de hydrografie 5 3 

9015 80 93 00 --- voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 5 3 

9015 80 99 00 --- andere 5 3 

9015 90 00 00 - delen en toebehoren 10 3 

9016 00 Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten:   

9016 00 10 00 - precisiebalansen 10 3 

9016 00 90 00 - delen en toebehoren 10 3 

9017 Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, 

gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld 

maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit 

hoofdstuk: 

  

9017 10  - tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch:   

9017 10 10 00 -- afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 0 0 
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9017 10 90 00 -- andere 10 3 

9017 20 - andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten:   

9017 20 05 00 -- afdrukeenheden (zogenaamde plotters) 0 0 

  -- andere tekeninstrumenten:   

9017 20 11 00 --- gevulde passerdozen 10 3 

9017 20 19 00 --- andere 10 3 

9017 20 39 00 -- aftekeninstrumenten 10 3 

9017 20 90 00 -- rekeninstrumenten 10 3 

9017 30 - micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke maten:   

9017 30 10 00 -- micrometers en schuifmaten 10 3 

9017 30 90 00 -- andere (met uitzondering van niet-instelbare kalibers bedoeld bij post 9031) 10 3 

9017 80 - andere instrumenten:   

9017 80 10 00 -- meters en linialen met maatindeling 10 3 

9017 80 90 00 -- andere 10 3 

9017 90 00 00  - delen en toebehoren 10 3 
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9018 Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor 

de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, 

alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen: 

  

  - apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor functioneel onderzoek of voor het onderzoek van 

fysiologische parameters daaronder begrepen): 

  

9018 11 00 00 -- elektrocardiografen 0 0 

9018 12 00 00 -- ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners) 0 0 

9018 13 00 00 -- magnetische resonantieapparaten 0 0 

9018 14 00 00 -- scintigrafische apparaten 0 0 

9018 19 -- andere:   

9018 19 10 00 --- apparaten en toestellen voor de gelijktijdige bewaking van twee of meer parameters 0 0 

9018 19 90 00 --- andere 0 0 

9018 20 00 00 - apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen 0 0 

  - spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten:   

9018 31 -- spuiten, met of zonder naalden:   

9018 31 10 00 --- van kunststof 0 0 

9018 31 90 00 --- andere 0 0 
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9018 32 -- buisvormige metalen naalden en hechtnaalden:   

9018 32 10 00 --- buisvormige metalen naalden 0 0 

9018 32 90 00 --- hechtnaalden 0 0 

9018 39 00 00 -- andere 0 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde:   

9018 41 00 00 -- boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uitrustingsstukken gecombineerd op een gemeen-

schappelijk voetstuk 

0 0 

9018 49 -- andere:   

9018 49 10 00 --- slijpsteentjes, schijven, frezen of boren en borstels, van de soort gebruikt in boormachines 0 0 

9018 49 90 00 --- andere 0 0 

9018 50 - andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde:   

9018 50 10 00 -- niet-optische 0 0 

9018 50 90 00 -- optische 0 0 

9018 90 - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   

9018 90 10 00 -- bloeddrukmeters 0 0 

9018 90 20 00 -- endoscopen 0 0 

9018 90 30 00 -- kunstnieren 0 0 

  -- apparaten voor diathermie:   
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9018 90 41 00 --- met ultrakorte golven 0 0 

9018 90 49 00 --- andere 0 0 

9018 90 50 00 -- transfusietoestellen 0 0 

9018 90 60 00 -- narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen 0 0 

9018 90 70 00 -- ultrasone steenvergruizers (lithotripters) 0 0 

9018 90 75 00 -- apparaten voor zenuwprikkeling 0 0 

9018 90 85 00 -- andere 0 0 

9019 Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen 

voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en 

andere therapeutische ademhalingstoestellen: 

  

9019 10 - toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek:   

9019 10 10 00 -- elektrische toestellen voor vibromassage 0 0 

9019 10 90 00 -- andere 0 0 

9019 20 00 00 - toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige 

ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen 

0 0 

9020 00 00 00 Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of 

vervangbare filters 

0 0 
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9021 Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden, alsmede 

krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in het beender-

gestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of verlichten van gebreken 

of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de hand wordt gehouden of op andere wijze wordt 

gedragen, dan wel wordt ingeplant: 

  

9021 10 - orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in 

het beendergestel: 

  

9021 10 10 00 -- orthopedische artikelen en toestellen 0 0 

9021 10 90 00 -- artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel 0 0 

  - tandprothesen:   

9021 21 -- kunsttanden:   

9021 21 10 00 --- van kunststof 0 0 

9021 21 90 00 --- van andere stoffen 0 0 

9021 29 00 00 -- andere 0 0 

  - andere prothesen:   

9021 31 00 00 -- gewrichtsprothesen 0 0 

9021 39 -- andere:   

9021 39 10 00 --- oogprothesen 0 0 
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9021 39 90 00 --- andere 0 0 

9021 40 00 00 - hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan 0 0 

9021 50 00 00 - hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan 0 0 

9021 90 - andere:   

9021 90 10 00 -- delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen 0 0 

9021 90 90 00 -- andere 0 0 

9022 Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen, ook indien 

voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, daaronder begrepen toestellen voor 

radiografie of voor radiotherapie, voor het gebruik in of met vorengenoemde toestellen bestemde röntgen-

buizen en andere röntgenstraalgeneratoren, spanningsgeneratoren, bedieningslessenaars, schermen, tafels, 

stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek of behandeling: 

  

  - röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, 

toestellen voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder begrepen: 

  

9022 12 00 00 -- tomografen die werken met behulp van een machine voor het automatisch verwerken van gegevens 0 0 

9022 13 00 00 -- andere, voor tandheelkundig gebruik 0 0 

9022 14 00 00 -- andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig gebruik 0 0 

9022 19 00 00 -- voor ander gebruik 0 0 

  - toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen, ook indien voor medisch, 

chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor radiografie of voor radiotherapie 

daaronder begrepen: 
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9022 21 00 00 -- voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik 0 0 

9022 29 00 00 -- voor ander gebruik 0 0 

9022 30 00 00 - röntgenbuizen 0 0 

9022 90 - andere, delen en toebehoren daaronder begrepen:   

9022 90 10 00 -- röntgenschermen, versterkingsschermen; strooistralenroosters 0 0 

9022 90 90 00 -- andere 0 0 

9023 00 Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties (bijvoorbeeld 

voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden: 

  

9023 00 10 00 - voor het onderwijs in de fysica, de scheikunde of de techniek 0 0 

9023 00 80 00 - andere 0 0 

9024 Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, 

de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, 

papier, kunststof): 

  

9024 10 - machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van metaal:   

9024 10 10 00 -- elektronische 0 0 

  -- andere:   

9024 10 91 00 --- voor universeel gebruik en voor trekproeven 5 3 
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9024 10 93 00 --- voor hardheidsproeven 5 3 

9024 10 99 00 --- andere 0 0 

9024 80 - andere machines, apparaten en toestellen:   

9024 80 10 00 -- elektronische 0 0 

  -- andere:   

9024 80 91 00 --- voor het onderzoek van textiel, papier en karton 0 0 

9024 80 99 00 --- andere 0 0 

9024 90 00 00 - delen en toebehoren 0 0 

9025 Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, 

barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten: 

  

  - thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten:   

9025 11 -- gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing:   

9025 11 20 00 --- koortsthermometers 0 0 

9025 11 80  --- andere:   

9025 11 80 10  ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

9025 11 80 90  ---- andere 0 0 
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9025 19 -- andere:   

9025 19 20  --- elektronische:   

9025 19 20 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

9025 19 20 90 ---- andere 5 3 

9025 19 80  --- andere   

9025 19 80 10 ---- thermo-elektrische converters voor het vaststellen van de temperatuur van vloeibare metaallegeringen 10 3 

  ---- andere:   

9025 19 80 91 ----- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

9025 19 80 98 ----- andere 5 3 

9025 80 - andere instrumenten:   

9025 80 20  -- barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten:   

9025 80 20 10  --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

9025 80 20 90  --- andere 5 3 

  -- andere:   

9025 80 40  --- elektronische:   

9025 80 40 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

9025 80 40 90 ---- andere 5 3 
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9025 80 80  --- andere:   

9025 80 80 10 ---- hygrometers, areometers en areometers gecombineerd met een thermometer 6 3 

9025 80 80 90 ---- andere 5 3 

9025 90 00 - delen en toebehoren:   

9025 90 00 10 -- beschermende omhulsels van technische thermometers 10 3 

  -- andere:   

9025 90 00 91 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

9025 90 00 95 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

9025 90 00 98 --- andere 5 3 

9026 Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk 

of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, 

peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, 

bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032: 

  

9026 10 - voor het meten of het verifiëren van de doorstroming of het peil van vloeistoffen:   

  -- elektronische:   

9026 10 21 00 --- doorstromingsmeters 0 0 

9026 10 29 00 --- andere 0 0 

  -- andere:   
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9026 10 81 00 --- doorstromingsmeters 0 0 

9026 10 89 00 --- andere 0 0 

9026 20 - voor het meten of het verifiëren van de druk:   

9026 20 20 00 -- elektronische 0 0 

  -- andere:   

9026 20 40 00 --- manometers met spiralen of membranen van metaal 0 0 

9026 20 80 00 --- andere 0 0 

9026 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   

9026 80 20 00 -- elektronische 0 0 

9026 80 80 00 -- andere 0 0 

9026 90 00 00 - delen en toebehoren 0 0 

9027 Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polari-

meters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten 

en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlakte-

spanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveel-

heden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen: 

  

9027 10 - analysetoestellen voor gassen of voor rook:   

9027 10 10 00 -- elektronische 0 0 

9027 10 90 00 -- andere 0 0 
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9027 20 00 00 - chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen 0 0 

9027 30 00 00 - spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, 

IR) 

0 0 

9027 50 00 00 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR) 0 0 

9027 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   

9027 80 05 00 -- belichtingsmeters 0 0 

  -- andere:   

  --- elektronische:   

9027 80 11 00 ---- pH-meters, rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen 0 0 

9027 80 13 00 ---- apparaten voor het, tijdens de vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van 

elementen met vloeibare kristallen (lcd), meten van de fysische eigenschappen van de halfgeleidermaterialen 

of van de lcd-elementen of de daarmee verbonden isolerende of geleidende lagen 

0 0 

9027 80 17 00 ---- andere 0 0 

  --- andere:   

9027 80 91 00 ---- viscositeitsmeters, poreusheidsmeters en dilatometers 0 0 

9027 80 93 00 ---- apparaten voor het, tijdens de vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van 

elementen met vloeibare kristallen (lcd), meten van de fysische eigenschappen van de halfgeleidermaterialen 

of van de lcd-elementen of de daarmee verbonden isolerende of geleidende lagen 

0 0 
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9027 80 97 00 ---- andere 0 0 

9027 90 - microtomen; delen en toebehoren:   

9027 90 10 00 -- microtomen 0 0 

  -- delen en toebehoren:   

9027 90 50 00 --- van apparaten, instrumenten en toestellen van de onderverdelingen 9027 20 tot en met 9027 80 0 0 

9027 90 80 00 --- van microtomen of analysetoestellen voor gassen of voor rook 0 0 

9028 Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters 

daaronder begrepen: 

  

9028 10 00 00 - gasmeters 0 0 

9028 20 00 00 - vloeistofmeters 0 0 

9028 30 - elektriciteitsmeters:   

  -- voor wisselstroom:   

9028 30 11 00 --- voor eenfasewisselstroom 0 0 

9028 30 19 00 --- voor meerfasenwisselstroom 10 3 

9028 30 90 00 -- andere 5 3 

9028 90 - delen en toebehoren:   

9028 90 10 00 -- voor elektriciteitsmeters 10 3 
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9028 90 90 00 -- andere 0 0 

9029 Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en 

tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen: 

  

9029 10 00  - toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke:   

9029 10 00 10 -- elektrische of elektronische toerentellers, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

9029 10 00 90 -- andere 5 3 

9029 20 - snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen:   

  -- snelheidsmeters en tachometers:   

9029 20 31  --- snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer te lande:   

9029 20 31 10 ---- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

9029 20 31 90 ---- andere 0,5 0 

9029 20 38  --- andere:   

9029 20 38 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  0,5 0 

9029 20 38 90 ---- andere 5 3 

9029 20 90 00 -- stroboscopen 5 3 

9029 90 00 - delen en toebehoren:   

9029 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 
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9029 90 00 30 -- van toerentellers, snelheidsmeters en tachometers, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 0,5 0 

9029 90 00 90 -- andere 5 3 

9030 Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of 

het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en 

gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen: 

  

9030 10 00 00 - meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen 0 0 

9030 20 - oscilloscopen en oscillografen:   

9030 20 10 00 -- kathodestraal 0 0 

9030 20 30 00 -- andere, met registreerinrichting 0 0 

  -- andere:   

9030 20 91 00 --- elektronische 0 0 

9030 20 99 00 --- andere 0 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, 

weerstand of vermogen: 

  

9030 31 00 00 -- multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting 0 0 

9030 32 00 00 -- multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting 0 0 

9030 33 -- andere, zonder registreerinrichting:   

9030 33 10 00 --- elektronische 0 0 
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  --- andere:   

9030 33 91 00 ---- voltmeters 0 0 

9030 33 99 00 ---- andere 0 0 

9030 39 00 00 -- andere, met registreerinrichting 0 0 

9030 40 00 00 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de telecommunicatietechniek 

(bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, ruismeters) 

0 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   

9030 82 00 00 -- voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen 0 0 

9030 84 00 00 -- andere, met registreerinrichting 0 0 

9030 89 -- andere:   

9030 89 30 00 --- elektronische 0 0 

9030 89 90 00 --- andere 0 0 

9030 90 - delen en toebehoren:   

9030 90 20 00 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij onderverdeling 9030 82 00 0 0 

9030 90 85 00 -- andere 0 0 

9031 Meet- of verificatie-instrumenten,-apparaten,-toestellen en-machines, niet genoemd of niet begrepen onder 

andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen: 
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9031 10 00 00 - machines voor het uitbalanceren van mechanische delen 0 0 

9031 20 00 00 - proefbanken 0 0 

  - andere optische instrumenten, apparaten en toestellen:   

9031 41 00 00 -- voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen of voor het verifiëren van 

fotomaskers gebruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen 

0 0 

9031 49  -- andere:   

9031 49 10 00 --- profielprojectietoestellen 0 0 

9031 49 90 00 --- andere 0 0 

9031 80 - andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines:   

  -- elektronische:   

  --- voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden:   

9031 80 32 00 ---- voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of -schakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers of 

van patroonmaskers of systeemmaskers ("reticles") die worden gebruikt bij de vervaardiging van elementen 

of schakelingen van halfgeleidermateriaal 

0 0 

9031 80 34 00 ---- andere 0 0 

9031 80 38 00 --- andere 0 0 

  -- andere:   

9031 80 91 00 --- voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden 0 0 

9031 80 98 00  --- andere 0 0 
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9031 90 - delen en toebehoren:   

9031 90 20 00 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij onderverdeling 9031 41 00 00 of van optische 

instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten van deeltjesverontreiniging aan de oppervlakte van 

halfgeleiderschijfjes (wafers) bedoeld bij onderverdeling 9031 49 90 00 

0 0 

9031 90 30 00 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij onderverdeling 9031 80 32 00 0 0 

9031 90 85 00 -- andere 0 0 

9032 Automatische regelaars:   

9032 10 - thermostaten:   

9032 10 20 00 -- elektronische 0 0 

  -- andere:   

9032 10 81 00 --- met een elektrische schakeling 0 0 

9032 10 89 00 --- andere 0 0 

9032 20 00 00 - manostaten (pressostaten) 0 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen:   

9032 81 00 00 -- hydraulische of pneumatische 0 0 

9032 89 00 00 -- andere 0 0 
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9032 90 00 00 - delen en toebehoren 0 0 

9033 00 00 00 Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, 

apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk 

2 0 

91 HOOFDSTUK 91 - UURWERKEN   

9101 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel 

metaal of van metaal geplateerd met edel metaal: 

  

  - polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge:   

9101 11 00 00  -- uitsluitend met mechanische aanwijzing 5 3 

9101 19 00 00 -- andere 10 3 

  - andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge   

9101 21 00 00 -- met automatisch opwindsysteem 5 3 

9101 29 00 00  -- andere 5 3 

  - andere:   

9101 91 00 00  -- elektrisch werkend 10 3 

9101 99 00 00  -- andere 10 3 

9102 Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld 

bij post 9101: 
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  - polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge:   

9102 11 00 00 -- uitsluitend met mechanische aanwijzing 5 3 

9102 12 00 00 -- uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 10 3 

9102 19 00 00 -- andere 10 3 

  - andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge:   

9102 21 00 00 -- met automatisch opwindsysteem 5 3 

9102 29 00 00 -- andere 10 3 

  - andere:   

9102 91 00 00 -- elektrisch werkend 10 3 

9102 99 00 00 -- andere 10 3 

9103 Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk:   

9103 10 00 00 - elektrisch werkend 10 3 

9103 90 00 00 - andere 10 3 

9104 00 00 Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor 

vaartuigen of voor andere vervoermiddelen: 

  

9104 00 00 10 - voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

9104 00 00 90 - andere 15 3 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 948 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

9105 Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk:   

  - wekkers:   

9105 11 00 00 -- elektrisch werkend 10 3 

9105 19 00 00 -- andere 10 3 

  - wandklokken:   

9105 21 00 00  -- elektrisch werkend 10 3 

9105 29 00 00  -- andere 10 3 

  - andere:   

9105 91 00 00 -- elektrisch werkend 10 3 

9105 99 -- andere:   

9105 99 10 00  --- tafel- of schoorsteenmantelklokken 10 3 

9105 99 90 00 --- andere 10 3 

9106 Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, 

uurstempels en tijdregistreertoestellen): 

  

9106 10 00 00 - controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen 5 3 
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9106 90 - andere:   

9106 90 10 00 -- minutentellers en secondentellers 5 3 

9106 90 80 00 -- andere 5 3 

9107 00 00 00 Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met 

uurwerk of met synchroonmotor 

5 3 

9108 Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd:   

  - elektrisch werkend:   

9108 11 00 00 -- uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrichting waarop een mechanische aanwijzing kan 

worden aangesloten 

10 3 

9108 12 00 00 -- uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 10 3 

9108 19 00 00 -- andere 10 3 

9108 20 00 00 - met automatisch opwindmechanisme 10 3 

9108 90 00 00 - andere 10 3 

9109 Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken:   

  - elektrisch werkend:   

9109 11 00 00 -- van wekkers 10 3 

9109 19 00  -- andere:   
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9109 19 00 10 --- met een breedte of een doorsnede van niet meer dan 50 mm, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

9109 19 00 90 --- andere  15 3 

9109 90 00  - andere:   

9109 90 00 10 -- met een breedte of een doorsnede van niet meer dan 50 mm, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 1 0 

9109 90 00 90 -- andere 15 3 

9110 Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete 

uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches"): 

  

  - van horloges:   

9110 11 -- complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen):   

9110 11 10 00 --- met van een spiraalveer voorziene onrust 5 3 

9110 11 90 00 --- andere 5 3 

9110 12 00 00 -- niet-complete uurwerken, gemonteerd 5 3 

9110 19 00 00 -- onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches") 5 3 

9110 90 00 00 - andere 5 3 

9111 Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan:   

9111 10 00 00 - kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 5 3 

9111 20 00 00 - kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 5 3 
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9111 80 00 00 - andere kasten 5 3 

9111 90 00 00  - delen 5 3 

9112 Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan:   

9112 20 00 00 - kasten 5 3 

9112 90 00 00 - delen 5 3 

9113 Horlogebanden en delen daarvan:   

9113 10 - van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal:   

9113 10 10 00 -- van edel metaal 10 3 

9113 10 90 00 -- van metaal geplateerd met edel metaal 10 3 

9113 20 00 00 - van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 10 3 

9113 90 - andere:   

9113 90 10 00 -- van leder of van kunstleder 10 3 

9113 90 80 00 -- andere 10 3 

9114 Andere delen voor de uurwerkmakerij:   

9114 10 00 00 - veren, onrustveren daaronder begrepen 5 3 

9114 20 00 00 - steentjes 5 3 
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9114 30 00 00 - wijzerplaten 5 3 

9114 40 00 00 - platen en bruggen 5 3 

9114 90 00 00 - andere 4 3 

92 HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN MUZIEK-

INSTRUMENTEN 

  

9201 Piano's, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaarinstrumenten met klavier:   

9201 10 - staande piano's:   

9201 10 10 00 -- nieuwe 10 3 

9201 10 90 00 -- gebruikte 5 0 

9201 20 00 00 - vleugelpiano's 5 0 

9201 90 00 00 - andere 5 0 

9202 Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, harpen):   

9202 10 - strijkinstrumenten:   

9202 10 10 00 -- violen, andere dan altviolen en basviolen 5 0 

9202 10 90 00 -- andere 5 0 

9202 90 - andere:   

9202 90 30 00 -- gitaren 10 3 
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9202 90 80 00 -- andere 5 0 

[9203]     

[9204]    

9205 Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voortgebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld orgels met 

pijpen en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken), andere dan orchestrions en 

straatorgels: 

  

9205 10 00 00 - zogenaamd koper 5 0 

9205 90  - andere:   

9205 90 10 00 -- accordeons en dergelijke instrumenten 10 3 

9205 90 30 00 -- mondharmonica's 10 3 

9205 90 50 00 -- orgels met pijpen en klavier; harmoniums en dergelijke instrumenten met klavier en met vrije metalen 

tongen 

5 0 

9205 90 90 00 -- andere 5 0 

9206 00 00 00 Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen, xylofonen, cimbalen, castagnetten, maracas) 5 0 

9207 Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt 

(bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons): 

  

9207 10 - instrumenten met klavier, andere dan accordeons:   

9207 10 10 00 -- orgels 5 0 

9207 10 30 00 -- digitale piano's 5 0 
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9207 10 50 00 -- synthesizers 5 0 

9207 10 80 00 -- andere 5 0 

9207 90 - andere:   

9207 90 10 00 -- gitaren 5 0 

9207 90 90 00 -- andere 5 0 

9208 Muziekdozen, orchestrions, straatorgels, zingende vogels, zingende zagen en andere muziekinstrumenten niet 

begrepen onder een andere post van dit hoofdstuk; lokfluitjes en dergelijke lokinstrumenten; fluitjes, toeters 

en andere met de mond te bespelen roep- en signaalinstrumenten: 

  

9208 10 00 00 - muziekdozen 5 0 

9208 90 00 00 - andere 5 0 

9209 Delen (bijvoorbeeld mechanieken voor muziekdozen) en toebehoren (bijvoorbeeld kaarten, schijven en rollen 

voor mechanisch te bespelen toestellen) voor muziekinstrumenten; metronomen en diapasons van alle 

soorten: 

  

9209 30 00 00 - snaren voor muziekinstrumenten 10 3 

  - andere:   

9209 91 00 00 -- delen en toebehoren van piano's 10 3 

9209 92 00 00 -- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9202 5 0 

9209 94 00 00 -- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9207 5 0 

9209 99 -- andere:   
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9209 99 20 00 --- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9205 5 0 

  --- andere:   

9209 99 40 00 ---- metronomen en diapasons 5 0 

9209 99 50 00 ---- mechanieken voor muziekdozen 5 0 

9209 99 70 00 --- andere 5 0 

XIX AFDELING XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN   

93 HOOFDSTUK 93 - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN   

9301  Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens:   

  - artilleriestukken (bijvoorbeeld kanonnen, houwitsers en mortieren):   

9301 11 00 00 -- met eigen beweegkracht 5 0 

9301 19 00 00 -- andere 5 0 

9301 20 00 00 - raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedolanceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen 5 0 

9301 90 00  - andere:   

9301 90 00 10 -- halfautomatische vuurwapens met gladde loop 5 0 
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  -- geweren:   

9301 90 00 21 --- achterladers 5 0 

9301 90 00 22 --- halfautomatisch 5 0 

9301 90 00 23 --- automatisch 5 0 

9301 90 00 29 --- andere 5 0 

9301 90 00 30 -- machinegeweren 5 0 

  -- machinepistolen:   

9301 90 00 41 --- pistoolmitrailleurs 5 0 

9301 90 00 49 --- andere 5 0 

9301 90 00 90 -- andere 5 0 

9302 00 00  Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303 en 9304:   

9302 00 00 10 - revolvers 5 0 

  - enkelloops:   

9302 00 00 21 -- halfautomatisch 5 0 

9302 00 00 29 -- andere 5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 957 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

9302 00 00 30 - meerloops 5 0 

9303 Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt 

(bijvoorbeeld geweren en karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden 

geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere toestellen uitsluitend vervaardigd voor het afvuren van 

waarschuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, 

lijnwerptoestellen): 

  

9303 10 00 00 - vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen 10 3 

9303 20 - andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport, voorzien van ten minste een gladde 

loop: 

  

9303 20 10 -- met een gladde loop:   

  --- geweren en karabijnen:   

9303 20 10 10 ---- van het pomptype 10 3 

9303 20 10 20 ---- halfautomatisch 10 3 

9303 20 10 40 ---- andere 10 3 

9303 20 10 90 --- andere 10 3 

9303 20 95  -- andere:   

9303 20 95 10 --- meerloopse geweren en karabijnen, combigeweren daaronder begrepen 10 3 

9303 20 95 90 --- andere 10 3 

9303 30 00  - andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport:   

9303 30 00 10 -- enkelschots 10 3 
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9303 30 00 20 -- halfautomatisch 10 3 

9303 30 00 90 -- andere 10 3 

9303 90 00 00 - andere 10 3 

9304 00 00 00 Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, perslucht of gas), andere 

dan bedoeld bij post 9307 

10 3 

9305 Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 9301 tot en met 9304:   

9305 10 00  - van revolvers of van pistolen:   

9305 10 00 10 -- trekkermechanismen 5 3 

9305 10 00 20 -- geraamten en patroonhouders 5 3 

9305 10 00 30 -- lopen 5 3 

9305 10 00 40 -- zuigers, pallen en gasbuizen 5 3 

9305 10 00 50 -- magazijnen en delen daarvan 5 3 

9305 10 00 60 -- geluiddempers en delen daarvan 5 3 

9305 10 00 70 -- kolven en platen 5 3 

9305 10 00 80 -- magazijnen (voor pistolen) en lopen (voor revolvers) 5 3 

9305 10 00 90 -- andere 5 3 
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  - van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 9303:   

9305 21 00 00 -- gladde lopen 5 3 

9305 29 00  -- andere:   

9305 29 00 10 --- trekkermechanismen 5 0 

9305 29 00 20 --- geraamten en patroonhouders 5 0 

9305 29 00 30 --- gegroefde lopen 5 0 

9305 29 00 40 --- zuigers, pallen en gasbuizen 5 0 

9305 29 00 50 --- magazijnen en delen daarvan 5 0 

9305 29 00 60 --- geluiddempers en delen daarvan 5 0 

9305 29 00 70  --- schokdempers en delen daarvan 5 0 

9305 29 00 80 --- achterlaadmechanismen en geraamten daarvoor 5 0 

9305 29 00 90 --- andere 5 0 

  - andere:   

9305 91 00  -- van oorlogswapens bedoeld bij post 9301:   

  --- machinegeweren, machinepistolen, geweren met gladde of gegroefde loop:   
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9305 91 00 11 ---- trekkermechanismen 5 0 

9305 91 00 12 ---- geraamten en patroonhouders 5 0 

9305 91 00 13 ---- lopen 5 0 

9305 91 00 14 ---- zuigers, pallen en gasbuizen 5 0 

9305 91 00 15 ---- magazijnen en delen daarvan 5 0 

9305 91 00 16 ---- geluiddempers en delen daarvan 5 0 

9305 91 00 17 ---- schokdempers en delen daarvan 5 0 

9305 91 00 18 ---- achterlaadmechanismen en geraamten daarvoor 5 0 

9305 91 00 90 --- andere 5 0 

9305 99 00 00 -- andere 5 0 

9306 Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en andere munitie en projectielen, alsmede delen 

daarvan, hagel en proppen voor patronen daaronder begrepen: 

  

  - patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop, alsmede delen daarvan; kogeltjes voor met 

perslucht werkende geweren of karabijnen: 

  

9306 21 00 00 -- patronen 10 3 

9306 29 -- andere:   

9306 29 40 00 --- hulzen 5 3 
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9306 29 70 00 --- andere 10 3 

9306 30 - andere patronen en delen daarvan:   

9306 30 10 00 -- voor revolvers en pistolen, bedoeld bij post 9302 of voor machinepistolen bedoeld bij post 9301 5 3 

  -- andere:   

9306 30 30 00 --- voor oorlogsdoeleinden 5 0 

  --- andere:   

9306 30 91 00 ---- patronen met centrale ontsteking 10 3 

9306 30 93 00 ---- patronen met randvuurontsteking 5 3 

9306 30 97  ---- andere:   

9306 30 97 10 ----- patronen voor nietpistolen en dergelijke en voor slachtpistolen, alsmede delen daarvan 5 3 

9306 30 97 90 ----- andere 10 3 

9306 90 - andere:   

9306 90 10 00 -- voor oorlogsdoeleinden 5 0 
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9306 90 90 00 -- andere 5 3 

9307 00 00 00 Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden daarvoor 10 3 

XX AFDELING XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN   

94 HOOFDSTUK 94 - MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH GEBRUIK); 

ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; VERLICHTINGSTOESTELLEN, 

ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; LICHTRECLAMES, VERLICHTE 

AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN 

  

9401 Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen 

worden omgevormd, alsmede delen daarvan: 

  

9401 10 00  - zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen:   

9401 10 00 10 -- niet met leren bekleding, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  1 0 

9401 10 00 90 -- andere 0 0 

9401 20 00 00 - zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen 0 0 

9401 30 - draaistoelen, in de hoogte verstelbaar:   

9401 30 10 00 -- opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders 0 0 

9401 30 90 00 -- andere 0 0 
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9401 40 00 00 - zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen worden omgevormd 0 0 

  - zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen:   

9401 51 00 00 -- van bamboe of van rotting 0 0 

9401 59 00 00 -- andere 0 0 

  - andere zitmeubelen, met onderstel van hout:   

9401 61 00 00 -- opgevuld 0 0 

9401 69 00 00 -- andere 0 0 

  - andere zitmeubelen, met onderstel van metaal:   

9401 71 00 00 -- opgevuld 0 0 

9401 79 00 00 -- andere 0 0 

9401 80 00 00 - andere zitmeubelen 0 0 

9401 90 - delen:   

9401 90 10 00 -- van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen 0 0 

  -- andere:   

9401 90 30 00 --- van hout 0 0 

9401 90 80 00 --- andere 0 0 
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9402 Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheelkundig of voor veeartsenijkundig gebruik 

(bijvoorbeeld operatietafels, onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, tandartsstoelen); 

kappersstoelen en dergelijke stoelen, met draai-, hef- en verstelinrichting; delen van voornoemde artikelen: 

  

9402 10 00 00 - tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke stoelen, alsmede delen daarvan 0 0 

9402 90 00 00 - andere 0 0 

9403 Andere meubelen en delen daarvan:   

9403 10 - meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren:   

9403 10 10 00 -- tekentafels (andere dan die bedoeld bij post 9017) 0 0 

  -- andere, met een hoogte:   

  --- van niet meer dan 80 cm:   

9403 10 51 00 ---- bureaus 0 0 

9403 10 59 00 ---- andere 0 0 

  --- van meer dan 80 cm:   

9403 10 91 00 ---- kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen 0 0 

9403 10 93 00 ---- kasten met laden en kaartkasten 0 0 

9403 10 99 00 ---- andere 0 0 
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9403 20 - andere meubelen van metaal:   

9403 20 20 00 -- bedden 0 0 

9403 20 80 00 -- andere 0 0 

9403 30 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren:   

  -- met een hoogte van niet meer dan 80 cm:   

9403 30 11 00 --- bureaus 0 0 

9403 30 19 00 --- andere 0 0 

  -- met een hoogte van meer dan 80 cm:   

9403 30 91 00 --- kasten 0 0 

9403 30 99 00 --- andere 0 0 

9403 40 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens:   

9403 40 10 00 -- elementen voor aanbouwkeukens 0 0 

9403 40 90 00 -- andere 0 0 

9403 50 00 00 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers 0 0 

9403 60 - andere meubelen van hout:   

9403 60 10 00 -- meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eetkamers 0 0 

9403 60 30 00 -- meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels 0 0 
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9403 60 90 00 -- andere 0 0 

9403 70 00 00 - meubelen van kunststof: 0 0 

  - meubelen van andere stoffen, daaronder begrepen teen, rotting, bamboe of dergelijke stoffen:   

9403 81 00 00 -- van bamboe of van rotting 0 0 

9403 89 00 00 -- andere 0 0 

9403 90 - delen:   

9403 90 10 00 -- van metaal 0 0 

9403 90 30 00 -- van hout 0 0 

9403 90 90 00 -- van andere stoffen 0 0 

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: 

  

9404 10 00 00 - springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen 10 3 

  - matrassen:   

9404 21 -- van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien overtrokken:   

9404 21 10 00 --- van rubber 10 3 

9404 21 90 00 --- van kunststof 10 3 
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9404 29 -- van andere stoffen:   

9404 29 10 00 --- met metalen binnenvering 10 3 

9404 29 90 00 --- andere 10 3 

9404 30 00 00 - slaapzakken 10 3 

9404 90 - andere:   

9404 90 10 00 -- gevuld met veren of dons 10 3 

9404 90 90 00 -- andere 10 3 

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: 

  

9405 10 - luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, andere dan die voor de verlichting van de openbare 

weg en van andere openbare plaatsen: 

  

  -- van kunststof:   

9405 10 21  --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen:   

9405 10 21 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  3 0 

9405 10 21 90 ---- andere 5 0 

9405 10 28  --- andere:   
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9405 10 28 10 ---- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  3 0 

9405 10 28 90 ---- andere 5 0 

9405 10 30 00 -- van keramische stoffen 5 0 

9405 10 50 00 -- van glas 5 0 

  -- van andere stoffen:   

9405 10 91  --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen:   

9405 10 91 10 ---- van onedel metaal of van kunststof, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  3 0 

9405 10 91 90 ---- andere 5 0 

9405 10 98  --- andere:   

9405 10 98 10 ---- van onedel metaal of van kunststof, voor gebruik in burgerluchtvaartuigen  3 0 

9405 10 98 90 ---- andere 5 0 

9405 20 - elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen:   

  -- van kunststof:   

9405 20 11 00 --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 10 3 

9405 20 19 00 --- andere 10 3 

9405 20 30 00 -- van keramische stoffen 10 3 

9405 20 50 00 -- van glas 10 3 
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  -- van andere stoffen:   

9405 20 91 00 --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 10 3 

9405 20 99 00 --- andere 10 3 

9405 30 00 00 - elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboomverlichting 10 3 

9405 40 - andere elektrische verlichtingstoestellen:   

9405 40 10 00 -- zoeklichten en schijnwerpers 5 0 

  -- andere:   

  --- van kunststof   

9405 40 31 00 ---- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 5 0 

9405 40 35 00 ---- van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 5 0 

9405 40 39 00 ---- andere 5 0 

  --- van andere stoffen:   

9405 40 91 00 ---- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 5 0 

9405 40 95 00 ---- van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 5 0 

9405 40 99 00 ---- andere 5 0 

9405 50 00 00 - niet-elektrische verlichtingstoestellen 10 3 

9405 60 - lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen:   
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9405 60 20  -- van kunststof:   

9405 60 20 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

9405 60 20 90 --- andere 5 0 

9405 60 80  -- van andere stoffen:   

9405 60 80 10 --- voor gebruik in burgerluchtvaartuigen 3 0 

9405 60 80 10 --- andere: 5 0 

  - delen:   

9405 91 -- van glas:   

  --- uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere dan die van zoeklichten en 

schijnwerpers): 

  

9405 91 11 00 ---- glazen staafjes met facetten, plaatjes, ballen, fleurons, hangers en andere dergelijke delen voor luchters 10 3 

9405 91 19 00 ---- andere (lichtverstrooiers, plafondlampenglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke 

artikelen) 

10 3 

9405 91 90 00 --- andere 10 3 

9405 92 00  -- van kunststof:   

9405 92 00 10 --- delen van de goederen bedoeld bij de onderverdelingen 9405 10 en 9405 60, voor gebruik in burger-

luchtvaartuigen 

5 0 

9405 92 00 90 --- andere: 10 3 
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9405 99 00  -- andere:   

9405 99 00 10 --- delen van de goederen bedoeld bij de onderverdelingen 9405 10 en 9405 60, voor gebruik in burger-

luchtvaartuigen  

1 0 

9405 99 00 90  --- andere 10 3 

9406 00 Geprefabriceerde bouwwerken:   

9406 00 11 00 - mobiele bungalows 5 0 

  - andere:   

9406 00 20 00 -- van hout 5 0 

  -- van ijzer of van staal   

9406 00 31 00 --- broeikassen 5 0 

9406 00 38 00 --- andere 5 0 

9406 00 80 00 -- van andere stoffen 5 0 

95 HOOFDSTUK 95 - SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN SPORT-

ARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN 

  

[9501]     

[9502]    
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9503 00 Driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op wielen; poppenwagens; poppen; ander 

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

alle soorten: 

  

9503 00 10 00 - Driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op wielen; poppenwagens 0 0 

  - Poppen, zijnde nabootsingen van de mens en delen en toebehoren:   

9503 00 21 00 -- poppen 0 0 

9503 00 29 00 -- delen en toebehoren 0 0 

9503 00 30 00 - elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander toebehoren; zelfbouwmodellen op schaal, 

ook indien bewegend 

0 0 

  - andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed:   

9503 00 35 00 -- van kunststof 0 0 

9503 00 39 00 -- van andere stoffen 0 0 

  - speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens:   

9503 00 41 00 -- opgevuld 0 0 

9503 00 49 00 -- ander 0 0 

9503 00 55 00 - speelgoedmuziekinstrumenten en-apparaten 0 0 

  - puzzels:   

9503 00 61 00 -- van hout 0 0 

9503 00 69 00 -- andere 0 0 
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9503 00 70 00 - ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen 0 0 

  - ander speelgoed en modellen, met motor:   

9503 00 75 00 -- van kunststof 0 0 

9503 00 79 00 -- van andere stoffen 0 0 

  - ander:   

9503 00 81 00 -- speelgoedwapens 0 0 

9503 00 85 00 -- miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten, van metaal 0 0 

  -- ander:   

9503 00 95 00 --- van kunststof 0 0 

9503 00 99 00 --- ander 0 0 

9504 Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met drijfwerk, biljarten, speciale 

tafels voor casinospellen en automatische bowlinginstallaties: 

  

9504 10 00 00 - videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger 0 0 

9504 20 - biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor:   

9504 20 10 00 -- biljarten 0 0 

9504 20 90 00 -- andere 0 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 974 

GN 2008 OMSCHRĲVING Basistarief Faseringscategorie 

9504 30 - andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van 

betaling, andere dan bowlinginstallaties: 

  

9504 30 10 00 -- spellen met beeldscherm 0 0 

  -- andere spellen:   

9504 30 30 00 --- flipperkasten 0 0 

9504 30 50 00 --- andere 0 0 

9504 30 90 00 -- delen 0 0 

9504 40 00 00 - speelkaarten 0 0 

9504 90 - andere:   

9504 90 10 00 -- elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden 0 0 

9504 90 90 00 -- andere 0 0 

9505 Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, benodigdheden voor het goochelen en 

fop- en schertsartikelen daaronder begrepen: 

  

9505 10 - kerstfeestartikelen   

9505 10 10 00 -- van glas 0 0 

9505 10 90 00 -- van andere stoffen 0 0 

9505 90 00 00 - andere 0 0 
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9506 Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek, voor atletiek, voor andere sporten (tafel-

tennis daaronder begrepen) of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van 

dit hoofdstuk; zwembaden en speelbadjes: 

  

  - sneeuwski's en ander materieel voor de sneeuwskisport:   

9506 11 -- ski's:   

9506 11 10 00 --- voor het langlaufen 10 3 

  --- voor het alpineskiën:   

9506 11 21 00 ---- monoski's en snowboards 10 3 

9506 11 29 00 ---- andere 10 3 

9506 11 80 00 --- andere ski's 10 3 

9506 12 00 00 -- skibindingen 10 3 

9506 19 00 00 -- andere 10 3 

  - waterski's, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de watersport:   

9506 21 00 00 -- zeilplanken 10 3 

9506 29 00 00 -- andere 10 3 

  - golfstokken en ander materieel voor het golfspel:   

9506 31 00 00 -- complete golfstokken 5 0 

9506 32 00 00 -- ballen 10 3 

9506 39 -- andere:   
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9506 39 10 00 --- delen van golfstokken 5 0 

9506 39 90 00 --- andere 5 0 

9506 40 - artikelen en materieel voor tafeltennis:   

9506 40 10 00 -- bats (slagplankjes), ballen en netten 10 3 

9506 40 90 00 -- andere 10 3 

  - tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien niet bespannen:   

9506 51 00 00 -- tennisrackets, ook indien niet bespannen 10 3 

9506 59 00 00 -- andere 20 5 

  - ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen:   

9506 61 00 00 -- tennisballen 10 3 

9506 62 -- opblaasbare ballen:   

9506 62 10 00 --- van leder 20 5 

9506 62 90 00 --- andere 20 5 

9506 69 -- andere:   

9506 69 10 00 --- ballen voor cricket en polo 10 3 

9506 69 90 00 --- andere 10 3 
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9506 70 - ijsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke schaatsen zijn bevestigd daaronder begrepen:   

9506 70 10 00 -- ijsschaatsen 10 3 

9506 70 30 00 -- rolschaatsen 10 3 

9506 70 90 00 -- delen en toebehoren 10 3 

  - andere:   

9506 91 -- artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek of voor atletiek:   

9506 91 10 00 --- fitnessapparaten met instelbare weerstandscontrole 10 3 

9506 91 90 00 --- andere 10 3 

9506 99 -- andere:   

9506 99 10 00 --- artikelen voor cricket en polo, andere dan ballen 10 3 

9506 99 90 00 --- andere 10 3 

9507 Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; schepnetjes voor alle doeleinden; lokvogels 

(andere dan die bedoeld bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdheden: 

  

9507 10 00 00 - hengelstokken 10 3 

9507 20 - vishaken, ook indien gemonteerd:   

9507 20 10 00 -- vishaken, niet gemonteerd 10 3 
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9507 20 90 00 -- andere 10 3 

9507 30 00 00 - hengelmolens 10 3 

9507 90 00 00 - andere 10 3 

9508  Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties; reizende circussen en reizende 

dierenspelen; reizende theaters: 

  

9508 10 00 00 - reizende circussen en reizende dierenspelen 10 3 

9508 90 00 00 - andere 10 3 

96 HOOFDSTUK 96 - DIVERSE WERKEN   

9601 Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en andere stoffen van dierlijke herkomst geschikt 

om te worden gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken daaronder begrepen): 

  

9601 10 00 00 - ivoor, bewerkt; werken van ivoor 10 3 

9601 90 - andere:   

9601 90 10 00 -- natuurlijk of samengekit koraal, bewerkt; werken daarvan 10 3 

9601 90 90 00 -- andere 10 3 

9602 00 00 00 Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; 

gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van 

modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; 

bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde 

gelatine 

10 3 
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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: 

  

9603 10 00 00 - bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit samengebonden twijgen of ander plantaardig 

materiaal, ook indien met steel 

5 0 

  - tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, nagelborstels, wimperborstels en andere borstels voor de 

lichaamsverzorging, ook indien zij delen van apparaten en toestellen zijn: 

  

9603 21 00 00 -- tandenborstels, borstels voor het reinigen van kunstgebitten daaronder begrepen 5 0 

9603 29 -- andere:   

9603 29 30 00 --- haarborstels 5 0 

9603 29 80  --- andere:   

9603 29 80 10 ---- scheerkwasten 10 3 

9603 29 80 90 ---- andere 5 0 

9603 30 - penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven en dergelijke penselen voor het 

aanbrengen van cosmetica: 

  

9603 30 10 00 -- penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven 5 0 

9603 30 90 00 -- penselen voor het aanbrengen van cosmetica 5 0 
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9603 40 - borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen en dergelijke (andere dan die bedoeld 

bij onderverdeling 9603 30); verfkussens en verfrollen: 

  

9603 40 10 00 -- borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen en dergelijke 10 3 

9603 40 90 00 -- verfkussens en verfrollen 5 0 

9603 50 00 00 - andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of van voertuigen 10 3 

9603 90 - andere:   

9603 90 10 00 -- met de hand bediende mechanische vegers zonder motor 5 0 

  -- andere:   

9603 90 91 00 --- straatbezems en -borstels; bezems en borstels voor huishoudelijk gebruik, kleerborstels, schoenborstels en 

borstels voor de verzorging van dieren daaronder begrepen 

5 0 

9603 90 99 00 --- andere 5 0 

9604 00 00 00 Handzeven en handteemsen 10 3 

9605 00 00 00 Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van 

kleding en reisnaaigarnituren 

10 3 

9606 Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in 

voorwerpsvorm: 

  

9606 10 00 00 - drukknopen en delen daarvan 5 0 
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  - knopen:   

9606 21 00 00 -- van kunststof, niet overtrokken met textiel 5 0 

9606 22 00 00 -- van onedel metaal, niet overtrokken met textiel 10 3 

9606 29 00 00 -- andere 10 3 

9606 30 00 00 - knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm 10 3 

9607 Treksluitingen en delen daarvan:   

  - treksluitingen:   

9607 11 00 00 -- met haakjes van onedel metaal 10 3 

9607 19 00 00 -- andere 10 3 

9607 20 - delen:   

9607 20 10 00 -- van onedel metaal (met inbegrip van band, voorzien van haakjes van onedel metaal) 10 3 

9607 20 90 00 -- andere 10 3 

9608 Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; 

vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen 

daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609: 
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9608 10 - kogelpennen:   

9608 10 10 00 -- met dun vloeibare inkt (rolschrijvers) 10 3 

  -- andere:   

9608 10 30 00 --- met houder of afsluitdop van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen 10 3 

  --- andere:   

9608 10 91 00 ---- met vervangbare vulling 10 3 

9608 10 99 00 ---- andere 10 3 

9608 20 00 00 - vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt 10 3 

  - vulpennen:   

9608 31 00 00 -- tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt 10 3 

9608 39 -- andere:   

9608 39 10 00 --- met houder of afsluitdop van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen 10 3 

9608 39 90 00 --- andere 10 3 

9608 40 00 00 - vulpotloden 10 3 

9608 50 00 00 - assortimenten van artikelen bedoeld bij ten minste twee van de voorgenoemde onderverdelingen 10 3 

9608 60 - vullingen voor kogelpennen met punt:   

9608 60 10 00 -- met dun vloeibare inkt (voor rolschrijvers) 10 3 
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9608 60 90 00 -- andere 10 3 

  - andere:   

9608 91 00 00 -- schrijfpennen en punten voor schrijfpennen 10 3 

9608 99 -- andere:   

9608 99 20 00 --- van metaal 10 3 

9608 99 80 00 --- andere 10 3 

9609 Potloden (andere dan die bedoeld bij post 9608), griffels, potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf- en 

tekenkrijt, en kleermakerskrijt 

  

9609 10 - potloden:   

9609 10 10 00 -- met grafietstift 10 3 

9609 10 90 00 -- andere 10 3 

9609 20 00 00 - stiften voor potloden of voor vulpotloden 10 3 

9609 90 - andere:   

9609 90 10 00 -- pastellen en tekenkool 10 3 

9609 90 90 00 -- andere 10 3 

9610 00 00 00 Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien omlijst 10 3 
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9611 00 00 00 Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numeroteurs en dergelijke (handetiketteermachines 

daaronder begrepen); verstelbare handstempels en drukdozen 

10 3 

9612 Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het 

maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of 

zonder doos: 

  

9612 10 - linten:   

9612 10 10 00 -- van kunststof 10 3 

9612 10 20 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels, met een breedte van minder dan 30 mm, duurzaam opgeborgen in 

kunststoffen of metalen cassettes van de soort gebruikt in automatische schrijfmachines, automatische 

gegevensverwerkende machines of andere machines 

10 3 

9612 10 80 00 -- andere 10 3 

9612 20 00 00 - stempelkussens 10 3 

9613 Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mechanisch of elektrisch, alsmede delen daarvan, 

andere dan vuursteentjes en lonten: 

  

9613 10 00 00 - zakaanstekers werkend met gas, niet navulbaar 5 0 

9613 20 - zakaanstekers werkend met gas, navulbaar:   

9613 20 10 00 -- met elektrische ontsteking 10 3 

9613 20 90 00 -- met andere ontsteking 10 3 
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9613 80 00  - andere aanstekers:   

9613 80 00 10 -- tafelaanstekers  10 3 

  -- andere:   

9613 80 00 91 --- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

9613 80 00 99 --- andere: 10 3 

9613 90 00  - delen:   

9613 90 00 10 -- voor de industriële montage van motorvoertuigen 0 0 

9613 90 00 90 -- andere: 10 3 

9614 00 Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan:   

9614 00 10 00 - ebauchons van pijpen, van hout of van wortel 10 3 

9614 00 90 00 - andere 10 3 

9615 Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan 

die bedoeld bij post 8516, alsmede delen daarvan: 

  

  - kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen:   

9615 11 00 00 -- van geharde rubber of van kunststof 10 3 

9615 19 00 00 -- andere 10 3 

9615 90 00 00 - andere 10 3 
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9616 Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en dergelijke 

artikelen voor het aanbrengen van cosmetica: 

  

9616 10 - vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor:   

9616 10 10 00 -- vaporisators voor toiletgebruik 10 3 

9616 10 90 00 -- monturen en montuurkoppen 10 3 

9616 20 00 00 - poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica 10 3 

9617 00 Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze 

bergingsmiddelen, andere dan binnenflessen van glas: 

  

  - thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte:   

9617 00 11 00 -- van niet meer dan 0,75 l 10 3 

9617 00 19 00 -- van meer dan 0,75 l 10 3 

9617 00 90 00 - delen (andere dan binnenflessen van glas) 10 3 

9618 00 00 00 Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mechanische blikvangers, voor etalages 10 3 
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 AFDELING XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN 

ANTIQUITEITEN 

  

97 HOOFDSTUK 97 - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN 

ANTIQUITEITEN 

  

9701 Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, met uitzondering van de 

tekeningen bedoeld bij post 4906 en van met de hand versierde voorwerpen; collages en dergelijke 

decoratieve platen: 

  

9701 10 00 00 - schilderijen, schilderingen en tekeningen 0 0 

9701 90 00 00 - andere 0 0 

9702 00 00 00 Originele gravures, originele etsen en originele litho's 0 0 

9703 00 00 00 Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn 0 0 

9704 00 00 00 Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, 

gestempeld of ongestempeld, andere dan die bedoeld bij post 4907 

0 0 

9705 00 00 00 Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, 

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

0 0 

9706 00 00 00 Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar 0 0 
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I AFDELING I - LEVENDE DIEREN EN PRODUCTEN VAN HET DIERENRIJK   

01 HOOFDSTUK 1 - LEVENDE DIEREN   

0101 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels   

0101 10 - fokdieren van zuiver ras   

0101 10 10 -- paarden vrij 0 

0101 10 90 -- andere 7,7 0 

0101 90 

  

- andere   

-- paarden   

0101 90 11 --- slachtpaarden vrij 0 

0101 90 19 --- andere 11,5 0 

0101 90 30 -- ezels 7,7 0 

0101 90 90 -- muildieren en muilezels 10,9 0 

0102  Levende runderen   

0102 10 - fokdieren van zuiver ras   

0102 10 10 -- vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben) vrij 0 

0102 10 30 -- koeien vrij 0 

0102 10 90 -- andere vrij 0 

0102 90 

  

- andere   

-- huisdieren   
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0102 90 05 

  

--- met een gewicht van niet meer dan 80 kg 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

--- met een gewicht van meer dan 80 kg doch niet meer dan 160 kg   

0102 90 21 ---- slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

0102 90 29 

  

---- andere 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

--- met een gewicht van meer dan 160 kg doch niet meer dan 300 kg   

0102 90 41 ---- slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

0102 90 49 

  

  

---- andere 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

--- met een gewicht van meer dan 300 kg   

---- vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben)   

0102 90 51 ----- slachtvaarzen 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

0102 90 59 

  

----- andere 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

---- koeien   

0102 90 61 ----- slachtkoeien 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

0102 90 69 

  

----- andere 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

0102 90 71 ----- slachtdieren 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

0102 90 79 ----- andere 10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net 0 

0102 90 90 -- andere vrij 0 

0103 Levende varkens   

0103 10 00 

  

- fokdieren van zuiver ras vrij 0 

- andere   
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0103 91 -- met een gewicht van minder dan 50 kg   

0103 91 10 --- huisdieren 41,2 EUR/100 kg/net 0 

0103 91 90 --- andere vrij 0 

0103 92 

  

-- 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 35,1 EUR/100 kg/net 0 

0103 92 19 ---- andere 41,2 EUR/100 kg/net 0 

0103 92 90 --- andere vrij 0 

0104 Levende schapen en geiten   

0104 10 - schapen   

0104 10 10 

  

-- fokdieren van zuiver ras vrij 0 

-- andere   

0104 10 30 --- lammeren (tot de leeftijd van één jaar) 80,5 EUR/100 kg/net 0 

0104 10 80 --- andere 80,5 EUR/100 kg/net 0 

0104 20 - geiten   

0104 20 10 -- fokdieren van zuiver ras 3,2 0 

0104 20 90 -- andere 80,5 EUR/100 kg/net 0 

0105 

  

Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders)   

- met een gewicht van niet meer dan 185 g   

0105 11 

  

-- hanen en kippen   

--- vrouwelijke selectie- en vermeerderingskuikens   
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0105 11 11 ---- legrassen 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 19 

  

---- andere 52 EUR/1 000 p/st 0 

--- andere   

0105 11 91 ---- legrassen 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 99 ---- andere 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 12 00 -- kalkoenen 152 EUR/1 000 p/st 0 

0105 19 -- ander   

0105 19 20 --- ganzen 152 EUR/1 000 p/st 0 

0105 19 90 

  

--- eenden en parelhoenders 52 EUR/1 000 p/st 0 

- ander   

0105 94 00 -- hanen en kippen 20,9 EUR/100 kg/net 0 

0105 99 -- ander   

0105 99 10 --- eenden 32,3 EUR/100 kg/net 0 

0105 99 20 --- ganzen 31,6 EUR/100 kg/net 0 

0105 99 30 --- kalkoenen 23,8 EUR/100 kg/net 0 

0105 99 50 --- parelhoenders 34,5 EUR/100 kg/net 0 

0106 

  

Andere levende dieren   

- zoogdieren   

0106 11 00 -- primaten vrij 0 
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0106 12 00 -- walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); lamantijnen en 

doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia) 

vrij 0 

0106 19 -- andere   

0106 19 10 --- tamme konijnen 3,8 0 

0106 19 90 --- andere vrij 0 

0106 20 00 

  

- reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) vrij 0 

- vogels   

0106 31 00 -- roofvogels vrij 0 

0106 32 00 -- Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder 

begrepen) 

vrij 0 

0106 39 -- andere   

0106 39 10 --- duiven 6,4 0 

0106 39 90 --- andere vrij 0 

0106 90 00 - andere vrij 0 

02 HOOFDSTUK 2 - VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN   

0201 Vlees van runderen, vers of gekoeld   

0201 10 00 - hele en halve dieren 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0201 20 - andere delen, met been   

0201 20 20 -- "compensated quarters" 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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0201 20 30 -- voorvoeten en voorspannen 12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0201 20 50 -- achtervoeten en achterspannen 12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0201 20 90 -- andere 12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0201 30 00 - zonder been 12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 Vlees van runderen, bevroren   

0202 10 00 - hele en halve dieren 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 20 - andere delen, met been   

0202 20 10 -- "compensated quarters" 12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 20 30 -- voorvoeten en voorspannen 12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 20 50 -- achtervoeten en achterspannen 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 20 90 -- andere 12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 30 - zonder been   
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0202 30 10 -- voorvoeten, geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen, waarbij iedere voorvoet in één enkel 

vriesblok wordt aangeboden; zogenaamde "compensated quarters" aangeboden in twee 

vriesblokken, waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf 

delen omvat, en het andere de achtervoet, zonder de filet, in één enkel deel 

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 30 50 -- als "crops", "chucks and blades" en "briskets" aangeduide delen 12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0202 30 90 -- ander 12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net TC_Rundvlees (12 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 

  

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren   

- vers of gekoeld   

0203 11 -- hele en halve dieren   

0203 11 10 --- huisdieren 53,6 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 11 90 --- andere Vrij 0 

0203 12 

  

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

--- van huisdieren   

0203 12 11 ---- hammen en delen daarvan 77,8 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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0203 12 19 ---- schouders en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 12 90 --- andere vrij 0 

0203 19 

  

-- ander   

--- van huisdieren   

0203 19 11 ---- voorstukken en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 19 13 ---- karbonadestrengen en delen daarvan 86,9 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 19 15 

  

---- buiken (buikspek) en delen daarvan 46,7 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

---- ander   

0203 19 55 ----- zonder been 86,9 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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0203 19 59 ----- ander 86,9 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 19 90 

  

--- ander vrij 0 

- bevroren   

0203 21 -- hele en halve dieren   

0203 21 10 --- huisdieren 53,6 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 21 90 --- andere vrij 0 

0203 22 

  

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

--- van huisdieren   

0203 22 11 ---- hammen en delen daarvan 77,8 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 22 19 ---- schouders en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 22 90 --- andere vrij 0 
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0203 29 

  

-- ander   

--- van huisdieren   

0203 29 11 ---- voorstukken en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 29 13 ---- karbonadestrengen en delen daarvan 86,9 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 29 15 

  

---- buiken (buikspek) en delen daarvan 46,7 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

---- ander   

0203 29 55 ----- zonder been 86,9 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0203 29 59 ----- ander 86,9 EUR/100 kg/net TC_Varkensvlees (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC Varkensvlees extra 

(20 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0203 29 90 --- ander vrij 0 

0204 Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren   

0204 10 00 

  

- hele en halve lammeren, vers of gekoeld 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net 0 

- ander vlees van schapen, vers of gekoeld   
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0204 21 00 -- hele en halve dieren 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net 0 

0204 22 -- andere delen, met been   

0204 22 10 --- voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net 0 

0204 22 30 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net 0 

0204 22 50 --- achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0204 22 90 --- andere 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0204 23 00 -- zonder been 12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0204 30 00 

  

- hele en halve lammeren, bevroren 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net 0 

- ander vlees van schapen, bevroren   

0204 41 00 -- hele en halve dieren 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net 0 

0204 42 -- andere delen, met been   

0204 42 10 --- voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net 0 

0204 42 30 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 999 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0204 42 50 --- achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0204 42 90 --- andere 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0204 43 -- zonder been   

0204 43 10 --- van lammeren 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 -+ 2 250 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0204 43 90 --- andere 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net TC_Schapenvlees  

(1 500 - 2 250 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0204 50 

  

- vlees van geiten   

-- vers of gekoeld   

0204 50 11 --- hele en halve dieren 12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 13 --- voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 15 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 19 

  

--- achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net 0 

--- ander   

0204 50 31 ---- delen met been 12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 39 

  

---- delen zonder been 12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net 0 

-- bevroren   
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0204 50 51 --- hele en halve dieren 12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 53 --- voorstukken en halve voorstukken 12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 55 --- nierstukken en/of zadels en halve nierstukken en/of zadels 12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 59 

  

--- achterstellen en halve achterstellen 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net 0 

--- ander   

0204 50 71 ---- delen met been 12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net 0 

0204 50 79 ---- delen zonder been 12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net 0 

0205 00 Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren   

0205 00 20 - vers of gekoeld 5,1 0 

0205 00 80 - bevroren 5,1 0 

0206 Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten, van paarden, van 

ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld of bevroren 

  

0206 10 - van runderen, vers of gekoeld   

0206 10 10 

  

-- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten Vrij 0 

-- andere   

0206 10 95 --- longhaasjes en omlopen 12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net 0 

0206 10 98 

  

--- andere vrij 0 

- van runderen, bevroren   

0206 21 00 -- tongen vrij 0 

0206 22 00 -- levers vrij 0 

0206 29 -- andere   
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0206 29 10 

  

--- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten vrij 0 

--- andere   

0206 29 91 ---- longhaasjes en omlopen 12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net 0 

0206 29 99 ---- andere vrij 0 

0206 30 00 

  

- van varkens, vers of gekoeld vrij 0 

- van varkens, bevroren   

0206 41 00 -- levers vrij 0 

0206 49 00 -- andere vrij 0 

0206 80 - andere, vers of gekoeld   

0206 80 10 

  

-- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten vrij 0 

-- andere   

0206 80 91 --- van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 6,4 0 

0206 80 99 --- van schapen en van geiten vrij 0 

0206 90 - andere, bevroren   

0206 90 10 

  

-- bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische producten vrij 0 

-- andere   

0206 90 91 --- van paarden, van ezels, van muildieren en van muilezels 6,4 0 

0206 90 99 --- van schapen en van geiten vrij 0 
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0207 

  

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 0105), vers, gekoeld of bevroren   

- van hanen of van kippen   

0207 11 -- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld   

0207 11 10 --- geplukt, ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde kippen 83%) 26,2 EUR/100 kg/net 0 

0207 11 30 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en 

met spiermaag (zogenaamde kippen 70%) 

29,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 11 90 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65 %), of in andere staat aangeboden 

32,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 12 -- niet in stukken gesneden, bevroren   

0207 12 10 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en 

met spiermaag (zogenaamde kippen 70%) 

29,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) +  

TC_Pluimvee extra (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0207 12 90 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kippen 65%), of in andere staat aangeboden 

32,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) +  

TC_Pluimvee extra (20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0207 13 

  

-- delen en slachtafvallen, vers of gekoeld   

--- delen   
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0207 13 10 

  

---- zonder been 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

---- met been   

0207 13 20 ----- helften en kwarten 35,8 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 13 30 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 13 40 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 18,7 EUR/100 kg/net 0 

0207 13 50 ----- borsten en delen daarvan 60,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 13 60 ----- dijen en delen daarvan 46,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 13 70 

  

----- andere 100,8 EUR/100 kg/net 0 

--- slachtafvallen   

0207 13 91 ---- levers 6,4 0 

0207 13 99 ---- andere 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 
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0207 14 

  

-- delen en slachtafvallen, bevroren   

--- delen   

0207 14 10 

  

---- zonder been 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

---- met been   

0207 14 20 ----- helften en kwarten 35,8 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 14 30 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 14 40 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 18,7 EUR/100 kg/net 0 

0207 14 50 ----- borsten en delen daarvan 60,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 14 60 ----- dijen en delen daarvan 46,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 14 70 

  

----- andere 100,8 EUR/100 kg/net 0 

--- slachtafvallen   

0207 14 91 ---- levers 6,4 0 
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0207 14 99 

  

---- andere 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

- van kalkoenen   

0207 24 -- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld   

0207 24 10 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en 

met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80%) 

34 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 24 90 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73%), of in andere staat aangeboden 

37,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 25 -- niet in stukken gesneden, bevroren   

0207 25 10 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en 

met spiermaag (zogenaamde kalkoenen 80%) 

34 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 25 90 --- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever en 

zonder spiermaag (zogenaamde kalkoenen 73%), of in andere staat aangeboden 

37,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 26 

  

-- delen en slachtafvallen, vers of gekoeld   

--- delen   
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0207 26 10 

  

---- zonder been 85,1 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

---- met been   

0207 26 20 ----- helften en kwarten 41 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 26 30 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 26 40 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 18,7 EUR/100 kg/net 0 

0207 26 50 

  

----- borsten en delen daarvan 67,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

----- dijen en delen daarvan   

0207 26 60 ------ onderdijen en delen daarvan 25,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 26 70 ------ andere 46 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 
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0207 26 80 

  

----- andere 83 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- slachtafvallen   

0207 26 91 ---- levers 6,4 0 

0207 26 99 ---- andere 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 27 

  

-- delen en slachtafvallen, bevroren   

--- delen   

0207 27 10 

  

---- zonder been 85,1 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

---- met been   

0207 27 20 ----- helften en kwarten 41 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 27 30 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 27 40 ----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 18,7 EUR/100 kg/net 0 
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0207 27 50 

  

----- borsten en delen daarvan 67,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

----- dijen en delen daarvan   

0207 27 60 ------ onderdijen en delen daarvan 25,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 27 70 ------ andere 46 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 27 80 

  

----- andere 83 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- slachtafvallen   

0207 27 91 ---- levers 6,4 0 

0207 27 99 

  

---- andere 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

- van eenden, van ganzen of van parelhoenders   

0207 32 

  

-- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld   

--- van eenden   

0207 32 11 ---- geplukt, uitgebloed, al dan niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde eenden 85%) 38 EUR/100 kg/net 0 
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0207 32 15 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en 

met spiermaag (zogenaamde eenden 70%) 

46,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 32 19 

  

---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever 

en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63%), of in andere staat aangeboden 

51,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- van ganzen   

0207 32 51 ---- geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82%) 45,1 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 32 59 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag 

(zogenaamde ganzen 75%), of in andere staat aangeboden 

48,1 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 32 90 --- van parelhoenders 49,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 33 

  

-- niet in stukken gesneden, bevroren   

--- van eenden   

0207 33 11 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, doch met hals, met hart, met lever en 

met spiermaag (zogenaamde eenden 70%) 

46,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 
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0207 33 19 

  

---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop, zonder hals, zonder poten, zonder hart, zonder lever 

en zonder spiermaag (zogenaamde eenden 63%), of in andere staat aangeboden 

51,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- van ganzen   

0207 33 51 ---- geplukt, uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en met poten (zogenaamde ganzen 82%) 45,1 EUR/100 kg/net 0 

0207 33 59 ---- geplukt, schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, ook indien met hart en met spiermaag 

(zogenaamde ganzen 75%), of in andere staat aangeboden 

48,1 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 33 90 --- van parelhoenders 49,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 34 -- vette levers (foies gras), vers of gekoeld   

0207 34 10 --- van ganzen vrij 0 

0207 34 90 --- van eenden vrij 0 

0207 35 

  

  

-- andere, vers of gekoeld   

--- delen   

---- zonder been   

0207 35 11 ----- van ganzen 110,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 
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0207 35 15 

  

  

----- van eenden of van parelhoenders 128,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

---- met been   

----- helften en kwarten   

0207 35 21 ------ van eenden 56,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 23 ------ van ganzen 52,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 25 ------ van parelhoenders 54,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 31 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 41 

  

----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

----- borsten en delen daarvan   

0207 35 51 ------ van ganzen 86,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 
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0207 35 53 

  

------ van eenden of van parelhoenders 115,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

----- dijen en delen daarvan   

0207 35 61 ------ van ganzen 69,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 63 ------ van eenden of van parelhoenders 46,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 71 ----- zogenaamde ganzen- of eendenpaletots 66 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 35 79 

  

----- andere 123,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- slachtafvallen   

0207 35 91 ---- levers, andere dan vette levers (foies gras) 6,4 0 

0207 35 99 ---- andere 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 

  

  

-- andere, bevroren   

--- delen   

---- zonder been   
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0207 36 11 ----- van ganzen 110,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 15 

  

  

----- van eenden of van parelhoenders 128,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

---- met been   

----- helften en kwarten   

0207 36 21 ------ van eenden 56,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 23 ------ van ganzen 52,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 25 ------ van parelhoenders 54,2 EUR/100 kg/net 0 

0207 36 31 ----- hele vleugels, ook indien zonder spits 26,9 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 41 

  

----- ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

----- borsten en delen daarvan   
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0207 36 51 ------ van ganzen 86,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 53 

  

------ van eenden of van parelhoenders 115,5 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

----- dijen en delen daarvan   

0207 36 61 ------ van ganzen 69,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 63 ------ van eenden of van parelhoenders 46,3 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0207 36 71 ----- zogenaamde ganzen- of eendenpaletots 66 EUR/100 kg/net 0 

0207 36 79 

  

  

----- andere 123,2 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- slachtafvallen   

---- levers   

0207 36 81 ----- vette levers (foies gras) van ganzen vrij 0 

0207 36 85 ----- vette levers (foies gras) van eenden vrij 0 

0207 36 89 ----- andere 6,4 0 
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0207 36 90 ---- andere 18,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

0208 Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren   

0208 10 - van konijnen of van hazen   

0208 10 10 -- van tamme konijnen 6,4 0 

0208 10 90 -- andere vrij 0 

0208 30 00 - van primaten 9 0 

0208 40 - van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van 

lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia) 

  

0208 40 10 -- vlees van walvissen 6,4 0 

0208 40 90 -- andere 9 0 

0208 50 00 - van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 9 0 

0208 90 - andere   

0208 90 10 -- van tamme duiven 6,4 0 

0208 90 30 -- van wild (met uitzondering van konijnen of van hazen) vrij 0 

0208 90 55 -- vlees van robben 6,4 0 

0208 90 60 -- van rendieren 9 0 

0208 90 70 -- kikkerbilletjes 6,4 0 

0208 90 95 -- andere 9 0 
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0209 00 

  

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte, niet gesmolten 

noch anderszins geëxtraheerd, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 

  

- spek   

0209 00 11 -- vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld 21,4 EUR/100 kg/net 0 

0209 00 19 -- gedroogd of gerookt 23,6 EUR/100 kg/net 0 

0209 00 30 - varkensvet 12,9 EUR/100 kg/net 0 

0209 00 90 - vet van gevogelte 41,5 EUR/100 kg/net 0 

0210 

  

 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van 

vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie 

  

- vlees van varkens   

0210 11 

  

  

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

--- van varkens (huisdieren)   

---- gezouten of gepekeld   

0210 11 11 ----- hammen en delen daarvan 77,8 EUR/100 kg/net 0 

0210 11 19 

  

----- schouders en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/net 0 

---- gedroogd of gerookt   

0210 11 31 ----- hammen en delen daarvan 151,2 EUR/100 kg/net 0 

0210 11 39 ----- schouders en delen daarvan 119 EUR/100 kg/net 0 

0210 11 90 --- andere 15,4 0 

0210 12 

  

-- buiken (buikspek) en delen daarvan   

--- van varkens (huisdieren)   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1017 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0210 12 11 ---- gezouten of gepekeld 46,7 EUR/100 kg/net 0 

0210 12 19 ---- gedroogd of gerookt 77,8 EUR/100 kg/net 0 

0210 12 90 --- andere 15,4 0 

0210 19 

  

  

-- ander   

--- van varkens (huisdieren)   

---- gezouten of gepekeld   

0210 19 10 ----- halve baconvarkens en "spencers" 68,7 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 20 ----- "3/4 sides" en "middles" 75,1 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 30 ----- voorstukken en delen daarvan 60,1 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 40 ----- karbonadestrengen en delen daarvan 86,9 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 50 

  

----- ander 86,9 EUR/100 kg/net 0 

---- gedroogd of gerookt   

0210 19 60 ----- voorstukken en delen daarvan 119 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 70 

  

----- karbonadestrengen en delen daarvan 149,6 EUR/100 kg/net 0 

----- ander   

0210 19 81 ------ zonder been 151,2 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 89 ------ ander 151,2 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 90 --- ander 15,4 0 

0210 20 - vlees van runderen   

0210 20 10 -- met been 15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net 0 
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0210 20 90 

  

-- zonder been 15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net 0 

- ander, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie, 

daaronder begrepen 

  

0210 91 00 -- van primaten 15,4 0 

0210 92 00 -- van walvissen, van dolfijnen of van bruinvissen (zoogdieren van de orde Cetacea); van 

lamantijnen of van doejongs (zoogdieren van de orde Sirenia) 

15,4 0 

0210 93 00 -- van reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen) 15,4 0 

0210 99 

  

-- andere   

--- vlees   

0210 99 10 ---- van paarden, gezouten, gepekeld of gedroogd 6,4 0 

  ---- van schapen en van geiten   

0210 99 21 ----- met been 222,7 EUR/100 kg/net 0 

0210 99 29 ----- zonder been 311,8 EUR/100 kg/net 0 

0210 99 31 ---- van rendieren 15,4 0 

0210 99 39 

  

  

---- ander 130 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t uitgedrukt 

in nettogewicht) (1) 

--- slachtafvallen   

---- van varkens (huisdieren)   

0210 99 41 ----- levers 64,9 EUR/100 kg/net 0 

0210 99 49 

  

----- andere 47,2 EUR/100 kg/net 0 

---- van runderen   
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0210 99 51 ----- longhaasjes en omlopen 15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net 0 

0210 99 59 ----- andere 12,8 0 

0210 99 60 

  

  

---- van schapen en van geiten 15,4 0 

---- andere   

----- levers van pluimvee   

0210 99 71 ------ vette levers (foies gras) van ganzen en van eenden, gezouten of gepekeld Vrij 0 

0210 99 79 ------ andere 6,4 0 

0210 99 80 ----- andere 15,4 0 

0210 99 90 --- meel en poeder, van vlees of van slachtafvallen 15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net 0 

03 HOOFDSTUK 3 - VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE 

ONGEWERVELDE WATERDIEREN 

  

0301 Levende vis   

0301 10 - siervis   

0301 10 10 -- zoetwatervis vrij 0 

0301 10 90 

  

-- zeevis 7,5 0 

- andere levende vis   

0301 91 -- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

  

0301 91 10 --- van de soorten "Oncorhynchus apache" en "Oncorhynchus chrysogaster" 8 0 

0301 91 90 --- andere 12 0 
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0301 92 00 -- paling of aal (Anguilla spp.) vrij 0 

0301 93 00 -- karper 8 0 

0301 94 00 -- gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus) 16 0 

0301 95 00 -- zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii) 16 0 

0301 99 

  

-- andere   

--- zoetwatervis   

0301 99 11 ---- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

0301 99 19 ---- andere 8 0 

0301 99 80 --- zeevis 16 0 

0302 

  

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304   

- zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit   

0302 11 -- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

  

0302 11 10 --- van de soorten "Oncorhynchus apache" en "Oncorhynchus chrysogaster" 8 0 

0302 11 20 --- van de soort "Oncorhynchus mykiss", met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden 

("gutted"), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop ("heads off") en van 

ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted"), wegende meer dan 1 kg per stuk 

12 0 

0302 11 80 --- andere 12 0 

0302 12 00 -- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1021 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0302 19 00 

  

-- andere 8 0 

- platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), 

met uitzondering van levers, hom en kuit 

  

0302 21 -- heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)   

0302 21 10 --- zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 8 0 

0302 21 30 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 8 0 

0302 21 90 --- Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) 15 0 

0302 22 00 -- schol (Pleuronectes platessa) 7,5 0 

0302 23 00 -- tong (Solea spp.) 15 0 

0302 29 -- andere   

0302 29 10 --- schartong (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0302 29 90 

  

--- andere 15 0 

- tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met 

uitzondering van levers, hom en kuit 

  

0302 31 -- witte tonijn (Thunnus alalunga)   

0302 31 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 31 90 --- andere 22 0 

0302 32 -- geelvintonijn (Thunnus albacares)   

0302 32 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 32 90 --- andere 22 0 

0302 33 -- boniet   
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0302 33 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 33 90 --- andere 22 0 

0302 34 -- grootoogtonijn (Thunnus obesus)   

0302 34 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 34 90 --- andere 22 0 

0302 35 -- gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus)   

0302 35 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 35 90 --- andere 22 0 

0302 36 -- zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)   

0302 36 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 36 90 --- andere 22 0 

0302 39 -- andere   

0302 39 10 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 39 90 --- andere 22 0 

0302 40 00 - haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom en kuit 15 0 

0302 50 - kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, 

hom en kuit 

  

0302 50 10 -- van de soort "Gadus morhua" 12 0 

0302 50 90 

  

-- andere 12 0 

- andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit   
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0302 61 -- sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot  

(Sprattus sprattus) 

  

0302 61 10 --- sardines van de soort "Sardina pilchardus" 23 0 

0302 61 30 --- sardines van het geslacht "Sardinops"; sardinella's (Sardinella spp.) 15 0 

0302 61 80 --- sprot (Sprattus sprattus) 13 0 

0302 62 00 -- schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0302 63 00 -- koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0302 64 00 -- makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 20 0 

0302 65 -- haai   

0302 65 20 --- doornhaai (Squalus acanthias) 6 0 

0302 65 50 --- hondshaai (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0302 65 90 --- andere 8 0 

0302 66 00 -- paling of aal (Anguilla spp.) vrij 0 

0302 67 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 15 0 

0302 68 00 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 15 0 

0302 69 

  

-- andere   

--- zoetwatervis   

0302 69 11 ---- karper 8 0 
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0302 69 19 

  

  

---- andere 8 0 

--- zeevis   

---- vis van het geslacht "Euthynnus", andere dan boniet bedoeld bij onderverdeling 0302 33   

0302 69 21 ----- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604 vrij 0 

0302 69 25 

  

----- andere 22 0 

---- Noorse schelvis (Sebastes spp.)   

0302 69 31 ----- van de soort "Sebastes marinus" 7,5 0 

0302 69 33 ----- andere 7,5 0 

0302 69 35 ---- vis van de soort "Boreogadus saida" 12 0 

0302 69 41 ---- wijting (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0302 69 45 ---- leng (Molva spp.) 7,5 0 

0302 69 51 ---- Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting  

(Pollachius pollachius) 

7,5 0 

0302 69 55 ---- ansjovis (Engraulis spp.) 15 0 

0302 69 61 

  

  

---- zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) 15 0 

---- heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)   

----- van het geslacht "Merluccius"   

0302 69 66 ------ Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) 15 0 
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0302 69 67 ------ Australische heek (Merluccius australis) 15 0 

0302 69 68 ------ andere 15 0 

0302 69 69 ----- van het geslacht "Urophycis" 15 0 

0302 69 75 ---- braam (Brama spp.) 15 0 

0302 69 81 ---- zeeduivel (Lophius spp.) 15 0 

0302 69 85 ---- blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou) 7,5 0 

0302 69 86 ---- zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) 7,5 0 

0302 69 91 ---- horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0 

0302 69 92 ---- roze koningklip (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0302 69 94 ---- zeebaars (Dicentrarchus labrax) 15 0 

0302 69 95 ---- goudbrasem (Sparus aurata) 15 0 

0302 69 99 ---- andere 15 0 

0302 70 00 - levers, hom en kuit 10 0 

0303 

  

Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 0304   

- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), met uitzondering van levers, hom en kuit 

  

0303 11 00 -- rode zalm (Oncorhynchus nerka) 2 0 

0303 19 00 

  

-- andere 2 0 

- andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit   
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0303 21 -- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

  

0303 21 10 --- van de soorten "Oncorhynchus apache" en "Oncorhynchus chrysogaster" 9 0 

0303 21 20 --- van de soort "Oncorhynchus mykiss", met kop en kieuwen, doch ontdaan van ingewanden 

("gutted"), wegende meer dan 1,2 kg per stuk, of ontdaan van de kop ("heads off") en van 

ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted"), wegende meer dan 1 kg per stuk 

12 0 

0303 21 80 --- andere 12 0 

0303 22 00 -- Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 2 0 

0303 29 00 

  

-- andere 9 0 

- platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae en Citharidae), 

met uitzondering van levers, hom en kuit 

  

0303 31 -- heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)   

0303 31 10 --- zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0 

0303 31 30 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 

0303 31 90 --- Pacifische heilbot (Hippoglossus stenolepis) 15 0 

0303 32 00 -- schol (Pleuronectes platessa) 15 0 

0303 33 00 -- tong (Solea spp.) 7,5 0 

0303 39 -- andere   

0303 39 10 --- bot (Platichthys flesus) 7,5 0 

0303 39 30 --- vis van het geslacht "Rhombosolea" 7,5 0 

0303 39 70 

  

--- andere 15 0 

- tonijn (van het geslacht "Thunnus") en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met 

uitzondering van levers, hom en kuit 
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0303 41 

  

-- witte tonijn (Thunnus alalunga)   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 41 11 ---- in gehele staat vrij 0 

0303 41 13 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 

0303 41 19 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 41 90 --- andere 22 0 

0303 42 

  

  

-- geelvintonijn (Thunnus albacares)   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604    

---- in gehele staat   

0303 42 12 ----- wegende meer dan 10 kg per stuk vrij 0 

0303 42 18 

  

----- andere vrij 0 

---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted")   

0303 42 32 ----- wegende meer dan 10 kg per stuk vrij 0 

0303 42 38 

  

----- andere vrij 0 

---- andere (bijvoorbeeld "heads off")   

0303 42 52 ----- wegende meer dan 10 kg per stuk vrij 0 

0303 42 58 ----- andere vrij 0 

0303 42 90 --- andere 22 0 

0303 43 

  

-- boniet   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 43 11 ---- in gehele staat vrij 0 
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0303 43 13 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 

0303 43 19 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 43 90 --- andere 22 0 

0303 44 

  

-- grootoogtonijn (Thunnus obesus)   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 44 11 ---- in gehele staat vrij 0 

0303 44 13 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 

0303 44 19 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 44 90 --- andere 22 0 

0303 45 

  

-- gewone of blauwvintonijn (Thunnus thynnus)   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 45 11 ---- in gehele staat vrij 0 

0303 45 13 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 

0303 45 19 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 45 90 --- andere 22 0 

0303 46 

  

-- zuidelijke blauwvintonijn (Thunnus maccoyii)   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 46 11 ---- in gehele staat vrij 0 

0303 46 13 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 
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0303 46 19 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 46 90 --- andere 22 0 

0303 49 

  

-- andere   

--- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 49 31 ---- in gehele staat vrij 0 

0303 49 33 ---- ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 

0303 49 39 ---- andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 49 80 

  

--- andere 22 0 

- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) en kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac,  

Gadus macrocephalus), met uitzondering van levers, hom en kuit 

  

0303 51 00 -- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0303 52 -- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   

0303 52 10 --- van de soort "Gadus morhua" 12 0 

0303 52 30 --- van de soort "Gadus ogac" 12 0 

0303 52 90 

  

--- van de soort "Gadus macrocephalus" 12 0 

- zwaardvis (Xiphias gladius) en antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.), met uitzondering 

van levers, hom en kuit 

  

0303 61 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 7,5 0 

0303 62 00 

  

-- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 15 0 

- andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit   
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0303 71 -- sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella spp.) en sprot  

(Sprattus sprattus) 

  

0303 71 10 --- sardines van de soort "Sardina pilchardus" 23 0 

0303 71 30 --- sardines van het geslacht "Sardinops" en sardinella's (Sardinella spp.) 15 0 

0303 71 80 --- sprot (Sprattus sprattus) 13 0 

0303 72 00 -- schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0303 73 00 -- koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0303 74 -- makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   

0303 74 30 --- van de soorten "Scomber scombrus" en "Scomber japonicus" 20 0 

0303 74 90 --- van de soort "Scomber australasicus" 15 0 

0303 75 -- haai   

0303 75 20 --- doornhaai (Squalus acanthias) 6 0 

0303 75 50 --- hondshaai (Scyliorhinus spp.) 6 0 

0303 75 90 --- andere 8 0 

0303 76 00 -- paling of aal (Anguilla spp.) vrij 0 

0303 77 00 -- zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 0 

0303 78 

  

-- heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)   

--- van het geslacht "Merluccius"   
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0303 78 11 ---- Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) 15 0 

0303 78 12 ---- Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi) 15 0 

0303 78 13 ---- Australische heek (Merluccius australis) 15 0 

0303 78 19 ---- andere 15 0 

0303 78 90 --- van het geslacht "Urophycis" 15 0 

0303 79 

  

-- andere   

--- zoetwatervis   

0303 79 11 ---- karper 8 0 

0303 79 19 

  

  

  

---- andere 8 0 

--- zeevis   

---- vis van het geslacht "Euthynnus", andere dan boniet bedoeld bij onderverdeling 0303 43   

----- bestemd voor de industriële vervaardiging van producten bedoeld bij post 1604   

0303 79 21 ------ in gehele staat vrij 0 

0303 79 23 ------ ontdaan van ingewanden en kieuwen ("gilled and gutted") vrij 0 

0303 79 29 ------ andere (bijvoorbeeld "heads off") vrij 0 

0303 79 31 

  

----- andere 22 0 

---- Noorse schelvis (Sebastes spp.)   

0303 79 35 ----- van de soort "Sebastes marinus" 7,5 0 
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0303 79 37 ----- andere 7,5 0 

0303 79 41 ---- vis van de soort "Boreogadus saida" 12 0 

0303 79 45 ---- wijting (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0303 79 51 ---- leng (Molva spp.) 7,5 0 

0303 79 55 ---- Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting  

(Pollachius pollachius) 

15 0 

0303 79 58 ---- vis van de soort "Orcynopsis unicolor" 10 0 

0303 79 65 ---- ansjovis (Engraulis spp.) 15 0 

0303 79 71 ---- zeebrasem (Dentex dentex, Pagellus spp.) 15 0 

0303 79 75 ---- braam (Brama spp.) 15 0 

0303 79 81 ---- zeeduivel (Lophius spp.) 15 0 

0303 79 83 ---- blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou) 7,5 0 

0303 79 85 ---- zuidelijke blauwe wijting (Micromesistius australis) 7,5 0 

0303 79 91 ---- horsmakreel (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 0 

0303 79 92 ---- blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 

0303 79 93 ---- roze koningklip (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0303 79 94 ---- vis van de soort "Pelotreis flavilatus" en "Peltorhampus novaezelandiae" 7,5 0 

0303 79 98 ---- andere 15 0 

0303 80 - levers, hom en kuit   

0303 80 10 -- kuit en hom, bestemd voor de vervaardiging van desoxyribonucleïnezuur of protaminesulfaat vrij 0 

0303 80 90 -- andere 10 0 
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0304 

  

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren   

- vers of gekoeld   

0304 11 -- zwaardvis (Xiphias gladius)   

0304 11 10 --- filets 18 0 

0304 11 90 --- ander visvlees, ook indien fijngemaakt 15 0 

0304 12 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.)   

0304 12 10 --- filets 18 0 

0304 12 90 --- ander visvlees, ook indien fijngemaakt 15 0 

0304 19 

  

  

-- andere   

--- filets   

---- van zoetwatervis   

0304 19 13 

  

----- van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

----- van forel van de soorten "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", 

"Oncorhynchus aguabonita" en "Oncorhynchus gilae" 

  

0304 19 15 ------ van de soort "Oncorhynchus mykiss", wegende meer dan 400 g per stuk 12 0 

0304 19 17 ------ andere 12 0 

0304 19 19 

  

----- andere 9 3 

---- andere   
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0304 19 31 ----- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de 

soort "Boreogadus saida" 

18 0 

0304 19 33 ----- van koolvis (Pollachius virens) 18 0 

0304 19 35 ----- van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 18 0 

0304 19 39 

  

----- andere 18 3 

--- ander visvlees, ook indien fijngemaakt   

0304 19 91 

  

---- van zoetwatervis 8 0 

---- ander   

0304 19 97 ----- haringlappen 15 0 

0304 19 99 

  

----- ander 15 0 

- filets, bevroren   

0304 21 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 22 00 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 15 0 

0304 29 

  

-- andere   

--- van zoetwatervis   

0304 29 13 

  

---- van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho) 

2 0 

---- van forel van de soorten "Salmo trutta", "Oncorhynchus mykiss", "Oncorhynchus clarki", 

"Oncorhynchus aguabonita" en "Oncorhynchus gilae" 
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0304 29 15 ----- van de soort "Oncorhynchus mykiss", wegende meer dan 400 g per stuk 12 0 

0304 29 17 ----- andere 12 0 

0304 29 19 

  

  

---- andere 9 3 

--- andere   

---- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort 

"Boreogadus saida" 

  

0304 29 21 ----- van kabeljauw van de soort "Gadus macrocephalus" 7,5 0 

0304 29 29 ----- andere 7,5 0 

0304 29 31 ---- van koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 29 33 

  

---- van schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

---- van Noorse schelvis (Sebastes spp.)   

0304 29 35 ----- van de soort "Sebastes marinus" 7,5 0 

0304 29 39 ----- andere 7,5 0 

0304 29 41 ---- van wijting (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0304 29 43 ---- van leng (Molva spp.) 7,5 0 

0304 29 45 

  

---- van tonijn van het geslacht "Thunnus" en van vis van het geslacht "Euthynnus" 18 0 

---- van makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) en van vis 

van de soort "Orcynopsis unicolor" 

  

0304 29 51 ----- van makreel van de soort "Scomber australasicus" 15 0 
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0304 29 53 

  

  

----- andere 15 0 

---- van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)   

----- van het geslacht "Merluccius"   

0304 29 55 ------ van Kaapse heek (Merluccius capensis of Merluccius paradoxus) 7,5 0 

0304 29 56 ------ van Argentijnse heek of Zuid-Amerikaanse heek (Merluccius hubbsi) 7,5 0 

0304 29 58 ------ andere 6,1 0 

0304 29 59 

  

----- van het geslacht "Urophycis" 7,5 0 

---- van haai   

0304 29 61 ----- van doornhaai en van hondshaai (Squalus acanthias en Scyliorhinus spp.) 7,5 0 

0304 29 69 ----- andere 7,5 0 

0304 29 71 ---- van schol (Pleuronectes platessa) 7,5 0 

0304 29 73 ---- van bot (Platichthys flesus) 7,5 0 

0304 29 75 ---- van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0304 29 79 ---- van schartong (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0304 29 83 ---- van zeeduivel (Lophius spp.) 15 0 

0304 29 85 ---- van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) 13,7 0 

0304 29 91 ---- van blauwe grenadier (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 

0304 29 99 

  

---- andere 15 3 

- andere   
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0304 91 00 -- zwaardvis (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 92 00 -- Antarctische diepzeeheek (Dissostichus spp.) 7,5 0 

0304 99 -- andere   

0304 99 10 

  

--- surimi 14,2 0 

--- ander   

0304 99 21 

  

---- van zoetwatervis 8 0 

---- ander   

0304 99 23 ----- van haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0304 99 29 

  

----- van Noorse schelvis (Sebastes spp.) 8 0 

----- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de 

soort "Boreogadus saida" 

  

0304 99 31 ------ van kabeljauw van de soort "Gadus macrocephalus" 7,5 0 

0304 99 33 ------ van kabeljauw van de soort "Gadus morhua" 7,5 0 

0304 99 39 ------ andere 7,5 0 

0304 99 41 ----- van koolvis (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 99 45 ----- van schelvis (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0304 99 51 ----- van heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 0 

0304 99 55 ----- van schartong (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0304 99 61 ----- van braam (Brama spp.) 15 0 

0304 99 65 ----- van zeeduivel (Lophius spp.) 7,5 0 

0304 99 71 ----- van blauwe wijting (Micromesistius poutassou of Gadus poutassou) 7,5 0 
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0304 99 75 ----- van Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) 7,5 0 

0304 99 99 ----- ander 7,5 0 

0305 Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken 

gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie 

  

0305 10 00 - meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie 13 0 

0305 20 00 - vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld 11 0 

0305 30 

  

- visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt   

-- van kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) en van vis van de soort 

"Boreogadus saida" 

  

0305 30 11 --- van kabeljauw van de soort "Gadus macrocephalus" 16 0 

0305 30 19 --- andere 20 0 

0305 30 30 -- van Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), van Atlantische zalm (Salmo salar) en van Donauzalm (Hucho hucho), gezouten of 

gepekeld 

15 0 

0305 30 50 -- van zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides), gezouten of gepekeld 15 0 

0305 30 90 

  

-- andere 16 0 

- gerookte vis, filets daaronder begrepen   

0305 41 00 -- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

13 0 

0305 42 00 -- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 0 

0305 49 -- andere   

0305 49 10 --- zwarte heilbot (Reinhardtius hippoglossoides) 15 0 
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0305 49 20 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 16 0 

0305 49 30 --- makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 14 0 

0305 49 45 --- forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus chrysogaster) 

14 0 

0305 49 50 --- paling of aal (Anguilla spp.) 14 0 

0305 49 80 

  

--- andere 14 0 

- gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt   

0305 51 -- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   

0305 51 10 --- gedroogd, ongezouten 13 0 

0305 51 90 --- gedroogd, gezouten 13 0 

0305 59 

  

-- andere   

--- vis van de soort "Boreogadus saida"   

0305 59 11 ---- gedroogd, ongezouten 13 0 

0305 59 19 ---- gedroogd, gezouten 13 0 

0305 59 30 --- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0 

0305 59 50 --- ansjovis (Engraulis spp.) 10 0 

0305 59 70 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 15 0 

0305 59 80 

  

--- andere 12 0 

- vis, gezouten, doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis   

0305 61 00 -- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 0 
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0305 62 00 -- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 0 

0305 63 00 -- ansjovis (Engraulis spp.) 10 0 

0305 69 -- andere   

0305 69 10 --- vis van de soort "Boreogadus saida" 13 0 

0305 69 30 --- Atlantische heilbot (Hippoglossus hippoglossus) 15 0 

0305 69 50 --- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en Oncorhynchus 

rhodurus), Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho) 

11 0 

0305 69 80 --- andere 12 0 

0306 

  

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, 

gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien 

gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, 

geschikt voor menselijke consumptie 

  

- bevroren   

0306 11 -- langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)   

0306 11 10 --- staarten van langoesten 12,5 0 

0306 11 90 --- andere 12,5 0 

0306 12 -- zeekreeften (Homarus spp.)   

0306 12 10 --- in gehele staat 6 0 

0306 12 90 --- andere 16 0 

0306 13 -- garnalen   

0306 13 10 --- van de familie "Pandalidae" 12 0 

0306 13 30 --- van het geslacht "Crangon" 18 0 
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0306 13 40 --- van de soort "Parapenaeus longirostris" 12 0 

0306 13 50 --- van het geslacht "Penaeus" 12 0 

0306 13 80 --- andere 12 0 

0306 14 -- krabben   

0306 14 10 --- van de soorten "Paralithodes camchaticus" en "Callinectes sapidus" en van het geslacht 

"Chionoecetes" 

7,5 0 

0306 14 30 --- Noordzeekrabben (Cancer pagurus) 7,5 0 

0306 14 90 --- andere 7,5 0 

0306 19 -- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor 

menselijke consumptie 

  

0306 19 10 --- rivierkreeften 7,5 0 

0306 19 30 --- langoestines (Nephrops norvegicus) 12 0 

0306 19 90 

  

--- andere 12 0 

- niet bevroren   

0306 21 00 -- langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 0 

0306 22 -- zeekreeften (Homarus spp.)   

0306 22 10 

  

--- levende 8 0 

--- andere   

0306 22 91 ---- in gehele staat 8 0 

0306 22 99 ---- andere 10 0 

0306 23 -- garnalen   
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0306 23 10 

  

--- van de familie "Pandalidae" 12 0 

--- van het geslacht "Crangon"   

0306 23 31 ---- vers, gekoeld, gestoomd of in water gekookt 18 0 

0306 23 39 ---- andere 18 0 

0306 23 90 --- andere 12 0 

0306 24 -- krabben   

0306 24 30 --- Noordzeekrabben (Cancer pagurus) 7,5 0 

0306 24 80 --- andere 7,5 0 

0306 29 -- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor 

menselijke consumptie 

  

0306 29 10 --- rivierkreeften 7,5 0 

0306 29 30 --- langoestines (Nephrops norvegicus) 12 0 

0306 29 90 --- andere 12 0 

0307 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 

  

0307 10 - oesters   

0307 10 10 -- levende platte oesters (Ostrea spp.), wegende, in de schelp, niet meer dan 40 g per stuk vrij 0 

0307 10 90 

  

-- andere 9 0 

- jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten "Pecten", "Chlamys" of 

"Placopecten" 

  

0307 21 00 -- levend, vers of gekoeld 8 0 
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0307 29 -- andere   

0307 29 10 --- jakobsschelpen (Pecten maximus), bevroren 8 0 

0307 29 90 

  

--- andere 8 0 

- mosselen (Mytilus spp., Perna spp.)   

0307 31 -- levend, vers of gekoeld   

0307 31 10 --- van het geslacht "Mytilus" 10 0 

0307 31 90 --- van het geslacht "Perna" 8 0 

0307 39 -- andere   

0307 39 10 --- van het geslacht "Mytilus" 10 0 

0307 39 90 

  

--- van het geslacht "Perna" 8 0 

- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); pijlinktvissen (Ommastrephes 

spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 

  

0307 41 -- levend, vers of gekoeld   

0307 41 10 

  

--- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 8 0 

--- pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   

0307 41 91 ---- van het geslacht "Loligo" en van de soort "Ommastrephes sagittatus" 6 0 

0307 41 99 ---- andere 8 0 
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0307 49 

  

  

  

-- andere   

--- bevroren   

---- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)   

----- van het geslacht "Sepiola"   

0307 49 01 ------ kleine zeekat (Sepiola rondeleti) 6 0 

0307 49 11 ------ andere 8 0 

0307 49 18 

  

  

----- andere 8 0 

---- pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   

----- van het geslacht "Loligo"   

0307 49 31 ------ van de soort "Loligo vulgaris" 6 0 

0307 49 33 ------ van de soort "Loligo pealei" 6 0 

0307 49 35 ------ van de soort "Loligo patagonica" 6 0 

0307 49 38 ------ andere 6 0 

0307 49 51 ----- van de soort "Ommastrephes sagittatus" 6 0 

0307 49 59 

  

----- andere 8 0 

--- andere   

0307 49 71 

  

---- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 8 0 

---- pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   

0307 49 91 ----- van het geslacht "Loligo" en van de soort "Ommastrephes sagittatus" 6 0 

0307 49 99 

  

----- andere 8 0 

- achtarmige inktvissen (Octopus spp.)   
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0307 51 00 -- levend, vers of gekoeld 8 0 

0307 59 -- andere   

0307 59 10 --- bevroren 8 0 

0307 59 90 --- andere 8 0 

0307 60 00 

  

- eetbare slakken, andere dan zeeslakken vrij 0 

- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere 

dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie 

  

0307 91 00 -- levend, vers of gekoeld 11 0 

0307 99 

  

-- andere   

--- bevroren   

0307 99 11 ---- van het geslacht "Illex" 8 0 

0307 99 13 ---- tapijtschelp en andere soorten van de familie "Veneridae" 8 0 

0307 99 15 ---- kwallen (Rhopilema spp.) vrij 0 

0307 99 18 ---- andere 11 0 

0307 99 90 --- andere 11 0 

04 HOOFDSTUK 4 - MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONIG; 

EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH 

ELDERS ONDER BEGREPEN 

  

0401 Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   
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0401 10 - met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent   

0401 10 10 -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 13,8 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 10 90 -- andere 12,9 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 20 

  

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

-- met een vetgehalte van niet meer dan 3 gewichtspercenten   

0401 20 11 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 18,8 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 20 19 

  

--- andere 17,9 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

-- met een vetgehalte van meer dan 3 gewichtspercenten   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1047 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0401 20 91 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 22,7 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 20 99 --- andere 21,8 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 30 

  

- met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten   

-- met een vetgehalte van niet meer dan 21 gewichtspercenten   

0401 30 11 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 57,5 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 30 19 

  

--- andere 56,6 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

-- met een vetgehalte van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten   
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0401 30 31 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 110 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 30 39 

  

--- andere 109,1 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

-- met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten   

0401 30 91 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 l 183,7 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0401 30 99 --- andere 182,8 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0402 Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

0402 10 

  

- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet meer dan 

1,5 gewichtspercent 

  

-- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   
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0402 10 11 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

125,4 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0402 10 19 

  

--- andere 118,8 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

-- andere   

0402 10 91 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

1,19 EUR/kg +  

27,5 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0402 10 99 

  

--- andere 1,19 EUR/kg +  

21 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer dan 

1,5 gewichtspercent 

  

0402 21 

  

-- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

--- met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten   

0402 21 11 

  

---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

135,7 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

---- andere   

0402 21 17 ----- met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten 130,4 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 
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0402 21 19 

  

----- met een vetgehalte van meer dan 11 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 130,4 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

--- met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten   

0402 21 91 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

167,2 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0402 21 99 ---- andere 161,9 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0402 29 

  

-- andere   

--- met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten   

0402 29 11 

  

---- melk voor zuigelingen luchtdicht verpakt in verpakkingen met een netto-inhoud per 

onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g en met een vetgehalte van meer dan 

10 gewichtspercenten 

1,31 EUR/kg +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

---- andere   

0402 29 15 ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

1,31 EUR/kg +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0402 29 19 

  

----- andere 1,31 EUR/kg +  

16,8 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

--- met een vetgehalte van meer dan 27 gewichtspercenten   
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0402 29 91 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

1,62 EUR/kg +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0402 29 99 

  

---- andere 1,62 EUR/kg +  

16,8 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

- andere   

0402 91 -- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

0402 91 10 --- met een vetgehalte van niet meer dan 8 gewichtspercenten 34,7 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0402 91 30 

  

--- met een vetgehalte van meer dan 8 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten 43,4 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

--- met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten   

0402 91 51 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

110 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1052 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0402 91 59 

  

---- andere 109,1 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

--- met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten   

0402 91 91 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

183,7 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0402 91 99 ---- andere 182,8 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0402 99 -- andere   

0402 99 10 

  

--- met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten 57,2 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

--- met een vetgehalte van meer dan 9,5 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten   
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0402 99 31 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

1,08 EUR/kg +  

19,4 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0402 99 39 

  

---- andere 1,08 EUR/kg +  

18,5 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

--- met een vetgehalte van meer dan 45 gewichtspercenten   

0402 99 91 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 

2,5 kg 

1,81 EUR/kg +  

19,4 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0402 99 99 ---- andere 1,81 EUR/kg +  

18,5 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 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 

  

0403 10 

  

  

- yoghurt   

-- niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao   

--- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte   
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0403 10 11 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 20,5 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 10 13 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 24,4 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 10 19 

  

---- van meer dan 6 gewichtspercenten 59,2 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

--- andere, met een vetgehalte   

0403 10 31 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 0,17 EUR/kg +  

21,1 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 
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0403 10 33 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 0,20 EUR/kg +  

21,1 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 10 39 

  

  

---- van meer dan 6 gewichtspercenten 0,54 EUR/kg +  

21,1 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

-- gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao   

--- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige 

vetstoffen 

  

0403 10 51 ---- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 8,3 + 95 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 10 53 ---- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 10 59 

  

---- van meer dan 27 gewichtspercenten 8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

--- andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen   

0403 10 91 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 
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0403 10 93 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 10 99 ---- van meer dan 6 gewichtspercenten 8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 90 

  

  

  

- andere   

-- niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao   

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

---- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte   

0403 90 11 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0403 90 13 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 135,7 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0403 90 19 

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

---- andere, met een vetgehalte   

0403 90 31 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 
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0403 90 33 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 1,31 EUR/kg +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0403 90 39 

  

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

--- andere   

---- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte   

0403 90 51 ----- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 20,5 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 90 53 ----- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 24,4 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 90 59 

  

----- van meer dan 6 gewichtspercenten 59,2 EUR/100 kg/net TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

---- andere, met een vetgehalte   
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0403 90 61 ----- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 0,17 EUR/kg +  

21,1 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 90 63 ----- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 0,20 EUR/kg +  

21,1 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0403 90 69 

  

  

----- van meer dan 6 gewichtspercenten 0,54 EUR/kg +  

21,1 EUR/100 kg/net 

TC_Melk, room, 

gecondenseerde melk en 

yoghurt (8 000 - 10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

-- gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao   

--- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm en met een gehalte aan van melk afkomstige 

vetstoffen 

  

0403 90 71 ---- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 8,3 + 95 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 90 73 ---- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 
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0403 90 79 

  

---- van meer dan 27 gewichtspercenten 8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

--- andere, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen   

0403 90 91 ---- van niet meer dan 3 gewichtspercenten 8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 90 93 ---- van meer dan 3 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten 8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

0403 90 99 ---- van meer dan 6 gewichtspercenten 8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte producten van 

gegiste melk (2 000 t) 

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 

  

0404 10 

  

  

  

- wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

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

--- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne 

(stikstofgehalte × 6,38) 

  

---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   
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0404 10 02 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 04 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 135,7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 06 

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/100 kg/net 0 

---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 12 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 14 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 135,7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 16 

  

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/100 kg/net 0 

--- andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38)   

---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 26 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,07 EUR/kg/net +  

16,8 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 28 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 1,31 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 32 

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 34 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 36 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 1,31 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 
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0404 10 38 

  

  

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

-- andere   

--- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een gehalte aan proteïne 

(stikstofgehalte × 6,38) 

  

---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 48 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,07 EUR/kg/net 0 

0404 10 52 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 135,7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 54 

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/100 kg/net 0 

---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 56 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 58 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 135,7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 62 

  

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/100 kg/net 0 

--- andere, met een gehalte aan proteïne (stikstofgehalte × 6,38)   

---- van niet meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 72 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,07 EUR/kg/net +  

16,8 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 74 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 1,31 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 
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0404 10 76 

  

----- van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

---- van meer dan 15 gewichtspercenten en met een vetgehalte   

0404 10 78 ----- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 82 ----- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 1,31 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 10 84 ----- van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

0 

0404 90 

  

- andere   

-- zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen en met een vetgehalte   

0404 90 21 --- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 100,4 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0404 90 23 --- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 135,7 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0404 90 29 

  

--- van meer dan 27 gewichtspercenten 167,2 EUR/100 kg/net TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

-- andere, met een vetgehalte   
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0404 90 81 --- van niet meer dan 1,5 gewichtspercent 0,95 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0404 90 83 --- van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten 1,31 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0404 90 89 --- van meer dan 27 gewichtspercenten 1,62 EUR/kg/net +  

22 EUR/100 kg/net 

TC_Melkpoeder  

(1 500 - 5 000 t uitgedrukt in 

nettogewicht) (1) 

0405  Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's   

0405 10 

  

  

- boter   

-- met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten   

--- natuurlijke boter   

0405 10 11 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 189,6 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0405 10 19 ---- andere 189,6 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0405 10 30 --- gerecombineerde boter 189,6 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 
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0405 10 50 --- weiboter 189,6 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0405 10 90 -- andere 231,3 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0405 20 - zuivelpasta's   

0405 20 10 -- met een vetgehalte van 39 of meer gewichtspercenten doch minder dan 60 gewichtspercenten 9 + EA TC_Verwerkte producten  

van boter (250 t) 

0405 20 30 -- met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 

75 gewichtspercenten 

9 + EA TC_Verwerkte producten  

van boter (250 t) 

0405 20 90 -- met een vetgehalte van meer dan 75 doch minder dan 80 gewichtspercenten 189,6 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0405 90 - andere   

0405 90 10 -- met een vetgehalte van 99,3 of meer gewichtspercenten en een vochtgehalte van niet meer 

dan 0,5 gewichtspercent 

231,3 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0405 90 90 -- andere 231,3 EUR/100 kg/net TC_Boter (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0406 Kaas en wrongel   

0406 10 - verse (niet gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen, en wrongel   
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0406 10 20 -- met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten 185,2 EUR/100 kg/net 0 

0406 10 80 -- andere 221,2 EUR/100 kg/net 0 

0406 20 - kaas van alle soorten, geraspt of in poeder   

0406 20 10 -- Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde melk waaraan 

fijngemalen kruiden zijn toegevoegd 

7,7 0 

0406 20 90 -- andere 188,2 EUR/100 kg/net 0 

0406 30 - smeltkaas, niet geraspt noch in poeder   

0406 30 10 

  

  

-- waarin geen andere kaassoorten zijn verwerkt dan Emmentaler, Gruyère en Appenzell en 

eventueel met toevoeging van Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), opgemaakt voor de 

verkoop in het klein, met een vetgehalte, berekend op de droge stof, van niet meer dan 

56 gewichtspercenten 

144,9 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

--- met een vetgehalte van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte, berekend 

op de droge stof 

  

0406 30 31 ---- van niet meer dan 48 gewichtspercenten 139,1 EUR/100 kg/net 0 

0406 30 39 ---- van meer dan 48 gewichtspercenten 144,9 EUR/100 kg/net 0 

0406 30 90 --- met een vetgehalte van meer dan 36 gewichtspercenten 215 EUR/100 kg/net 0 

0406 40 - blauw-groen geaderde kaas en andere kaas die eaders bevat die zijn verkregen door gebruik te 

maken van Penicillium roqueforti 

  

0406 40 10 -- Roquefort 140,9 EUR/100 kg/net 0 

0406 40 50 -- Gorgonzola 140,9 EUR/100 kg/net 0 

0406 40 90 -- andere 140,9 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 - andere kaas   
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0406 90 01 

  

-- bestemd voor verwerking 167,1 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

0406 90 13 --- Emmentaler 171,7 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 15 --- Gruyère en Sbrinz 171,7 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 17 --- Bergkäse en Appenzell 171,7 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 18 --- Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or en Tête de Moine 171,7 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 19 --- Glariskruidkaas (zogenaamde Schabziger), vervaardigd van afgeroomde melk waaraan 

fijngemalen kruiden zijn toegevoegd 

7,7 0 

0406 90 21 --- Cheddar 167,1 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 23 --- Edam 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 25 --- Tilsit 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 27 --- Boterkäse 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 29 --- Kashkaval 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 32 --- Feta 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 35 --- Kefalotyri 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 37 --- Finlandia 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 39 

  

--- Jarlsberg 151 EUR/100 kg/net 0 

--- andere   
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0406 90 50 

  

  

  

---- schapenkaas en kaas bereid uit buffelmelk, in bergingsmiddelen die pekel bevatten of in 

zakken van schapen- of geitenvellen 

151 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

----- met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte, berekend 

op de vetvrije kaasmassa 

  

------ van niet meer dan 47 gewichtspercenten   

0406 90 61 ------- Grana Padano en Parmigiano Reggiano 188,2 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 63 ------- Fiore Sardo en Pecorino 188,2 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 69 

  

------- andere 188,2 EUR/100 kg/net 0 

------ van meer dan 47 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten   

0406 90 73 ------- Provolone 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 75 ------- Asiago, Caciocavallo, Montasio en Ragusano 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 76 ------- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo en Samsø 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 78 ------- Gouda 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 79 ------- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin en Taleggio 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 81 ------- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby en 

Monterey 

151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 82 ------- Camembert 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 84 ------- Brie 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 85 

  

------- Kefalograviera en Kasseri 151 EUR/100 kg/net 0 

------- andere kaas, met een vochtgehalte, berekend op de vetvrije kaasmassa   
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0406 90 86 -------- van meer dan 47 doch niet meer dan 52 gewichtspercenten 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 87 -------- van meer dan 52 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 88 -------- van meer dan 62 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten 151 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 93 ------ van meer dan 72 gewichtspercenten 185,2 EUR/100 kg/net 0 

0406 90 99 ----- andere 221,2 EUR/100 kg/net 0 

0407 00 

  

  

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt   

- van pluimvee   

-- broedeieren   

0407 00 11 --- van kalkoenen of van ganzen 105 EUR/1 000 p/st 0 

0407 00 19 --- andere 35 EUR/1 000 p/st 0 

0407 00 30 -- andere 30,4 EUR/100 kg/net TC_Eieren (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in equivalenten 

eieren in de schaal) (1) +  

TC_Eieren extra (3 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0407 00 90 - andere 7,7 0 

0408 

  

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   

0408 11 -- gedroogd   

0408 11 20 --- ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1069 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0408 11 80 --- ander 142,3 EUR/100 kg/net TC_Eieren (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in equivalenten 

eieren in de schaal) (1) 

0408 19 -- ander   

0408 19 20 

  

--- ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

--- ander   

0408 19 81 ---- vloeibaar 62 EUR/100 kg/net TC_Eieren (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in equivalenten 

eieren in de schaal) (1) 

0408 19 89 

  

---- ander, inclusief bevroren 66,3 EUR/100 kg/net TC_Eieren (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in equivalenten 

eieren in de schaal) (1) 

- andere   

0408 91 -- gedroogd   

0408 91 20 --- ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

0408 91 80 --- andere 137,4 EUR/100 kg/net TC_Eieren (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in equivalenten 

eieren in de schaal) (1) 

0408 99 -- andere   

0408 99 20 --- ongeschikt voor menselijke consumptie vrij 0 

0408 99 80 --- andere 35,3 EUR/100 kg/net TC_Eieren (1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in equivalenten 

eieren in de schaal) (1) 
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0409 00 00 Natuurhonig 17,3 TC_Honing (5 000 - 6 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

0410 00 00 Eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen 7,7 0 

05 HOOFDSTUK 5 - ANDERE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS 

GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 

  

0501 00 00 Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar vrij 0 

0502 Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor borstelwerk; 

afval van dit haar 

  

0502 10 00 - haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar vrij 0 

0502 90 00 - ander vrij 0 

0504 00 00 Darmen, blazen en magen van dieren (andere dan die van vissen), in hun geheel of in stukken, 

vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 

vrij 0 

0505 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 

  

0505 10 - veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; dons   

0505 10 10 -- ruw vrij 0 

0505 10 90 -- andere vrij 0 

0505 90 00 - andere vrij 0 

0506 Beenderen en hoornpitten, ruw, ontvet of eenvoudig voorbehandeld (doch niet in vorm 

gesneden), met zuur behandeld of ontdaan van gelatine; poeder en afval van deze stoffen 

  

0506 10 00 - osseïne en met zuur behandelde beenderen vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1071 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0506 90 00 - andere vrij 0 

0507 Ivoor, schildpad, walvisbaarden (walvisbaardhaar daaronder begrepen), horens, geweien, 

hoeven, nagels, klauwen en snavels, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm 

gesneden; poeder en afval van deze stoffen 

  

0507 10 00 - ivoor; poeder en afval, van ivoor vrij 0 

0507 90 00 - andere vrij 0 

0508 00 00 Koraal en dergelijke stoffen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet verder bewerkt; 

schelpen en schalen, van schaaldieren, van weekdieren of van stekelhuidigen, alsmede rugplaten 

van inktvissen, ruw of eenvoudig voorbehandeld, doch niet in vorm gesneden, alsmede poeder 

en afval van deze stoffen 

vrij 0 

0510 00 00 Grijze amber, bevergeil, civet en muskus; Spaanse vlieg; gal, ook indien gedroogd; klieren en 

andere stoffen van dierlijke oorsprong, die worden gebruikt voor het bereiden van 

farmaceutische producten, vers, gekoeld, bevroren of anderszins voorlopig geconserveerd 

vrij 0 

0511 Producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren 

van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie 

  

0511 10 00 

  

- rundersperma vrij 0 

- andere   

0511 91 -- producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 

waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3 

  

0511 91 10 --- visafvallen vrij 0 

0511 91 90 --- andere vrij 0 

0511 99 -- andere   

0511 99 10 

  

--- pezen en zenen; snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen vrij 0 

--- Echte sponsen   
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0511 99 31 ---- ruw vrij 0 

0511 99 39 ---- andere 5,1 0 

0511 99 85 --- andere vrij 0 

II AFDELING II - PRODUCTEN VAN HET PLANTENRIJK   

06 HOOFDSTUK 6 - LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT   

0601 Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, 

andere dan die bedoeld bij post 1212 

  

0601 10 - bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand   

0601 10 10 -- hyacinten 5,1 0 

0601 10 20 -- narcissen 5,1 0 

0601 10 30 -- tulpen 5,1 0 

0601 10 40 -- gladiolen 5,1 0 

0601 10 90 -- andere 5,1 0 

0601 20 - bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels   

0601 20 10 -- cichoreiplanten en -wortels vrij 0 

0601 20 30 -- orchideeën, hyacinten, narcissen en tulpen 9,6 0 

0601 20 90 -- andere 6,4 0 

0602 Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed   

0602 10 - stekken zonder wortels en enten   
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0602 10 10 -- van de wijnstok vrij 0 

0602 10 90 -- andere 4 0 

0602 20 - bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt   

0602 20 10 -- plantgoed van wijnstokken, geënt of met wortels vrij 0 

0602 20 90 -- andere 8,3 0 

0602 30 00 - rododendrons en azalea's, ook indien geënt 8,3 0 

0602 40 00 - rozen, ook indien geënt 8,3 0 

0602 90 - andere   

0602 90 10 -- champignonbroed 8,3 0 

0602 90 20 -- ananasplantjes vrij 0 

0602 90 30 

  

  

  

-- groenteplanten en aardbeiplanten 8,3 0 

-- andere   

--- planten voor de open grond   

---- bomen en heesters   

0602 90 41 

  

----- woudbomen en woudheesters (zogenaamd bosplantsoen) 8,3 0 

----- andere   

0602 90 45 ------ bewortelde stekken en jonge planten 6,5 0 

0602 90 49 ------ andere 8,3 0 

0602 90 50 

  

---- andere planten voor de open grond 8,3 0 

--- kamerplanten   
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0602 90 70 

  

---- bewortelde stekken, zaailingen en plantgoed, met uitzondering van cactussen 6,5 0 

---- andere   

0602 90 91 ----- bloeiende planten (in knop of bloem), met uitzondering van cactussen 6,5 0 

0602 90 99 ----- andere 6,5 0 

0603 

  

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, 

gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd 

  

- vers   

0603 11 00 -- rozen 8,5 0 

0603 12 00 -- anjers 8,5 0 

0603 13 00 -- orchideeën 8,5 0 

0603 14 00 -- chrysanten 8,5 0 

0603 19 -- andere   

0603 19 10 --- gladiolen 8,5 0 

0603 19 90 --- andere 8,5 0 

0603 90 00 - andere 10 0 

0604 Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of 

bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor 

versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd 

  

0604 10 - mossen en korstmossen   

0604 10 10 -- rendiermos vrij 0 

0604 10 90 

  

-- andere 5 0 

- andere   
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0604 91 -- vers   

0604 91 20 --- kerstbomen 2,5 0 

0604 91 40 --- takken en twijgen van naaldbomen 2,5 0 

0604 91 90 --- andere 2 0 

0604 99 -- andere   

0604 99 10 --- enkel gedroogd vrij 0 

0604 99 90 --- andere 10,9 0 

07 HOOFDSTUK 7 - GROENTEN, PLANTEN, WORTELS EN KNOLLEN, VOOR 

VOEDINGSDOELEINDEN 

  

0701 Aardappelen, vers of gekoeld   

0701 10 00 - pootaardappelen 4,5 0 

0701 90 - andere   

0701 90 10 

  

-- bestemd voor de vervaardiging van zetmeel 5,8 0 

-- andere   

0701 90 50 --- nieuwe aardappelen (primeurs), van 1 januari tot en met 30 juni 9,6 0 

0701 90 90 --- andere 11,5 0 

0702 00 00 Tomaten, vers of gekoeld Zie bijlage 2 Vrij ad valorem (invoerprijs) 

0703 Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld   

0703 10 

  

- uien en sjalotten   

-- uien   

0703 10 11 --- plantuitjes 9,6 0 
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0703 10 19 --- andere 9,6 0 

0703 10 90 -- sjalotten 9,6 0 

0703 20 00 - knoflook 9,6 + 120 EUR/100 kg/net TC_Knoflook (500 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

0703 90 00 - prei en andere eetbare looksoorten 10,4 0 

0704 Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van 

het geslacht "Brassica", vers of gekoeld 

  

0704 10 00 - bloemkool 9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net 0 

0704 20 00 - spruitjes 12 0 

0704 90 - andere   

0704 90 10 -- witte kool en rode kool 12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net 0 

0704 90 90 -- andere 12 0 

0705 

  

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

gekoeld 

  

- sla   

0705 11 00 -- kropsla 10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br 0 

0705 19 00 

  

-- andere 10,4 0 

- andijvie, witloof en andere cichoreigroenten   

0705 21 00 -- witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0 

0705 29 00 -- andere 10,4 0 

0706 Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en 

knollen, vers of gekoeld 

  

0706 10 00 - wortelen en rapen 13,6 0 
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0706 90 - andere   

0706 90 10 -- knolselderij 13,6 0 

0706 90 30 -- mierikswortel of peperwortel (Cochlearia armoracia) 12 0 

0706 90 90 -- andere 13,6 0 

0707 00 Komkommers en augurken, vers of gekoeld   

0707 00 05 - komkommers Zie bijlage 2 Vrij ad valorem (invoerprijs) 

0707 00 90 - augurken 12,8 0 

0708 Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld   

0708 10 00 - erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 8 0 

0708 20 00 - bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net 0 

0708 90 00 - andere peulgroenten 11,2 0 

0709 Andere groenten, vers of gekoeld   

0709 20 00 - asperges 10,2 0 

0709 30 00 - aubergines 12,8 0 

0709 40 00 

  

- selderij, andere dan knolselderij 12,8 0 

- paddenstoelen en truffels   

0709 51 00 -- paddenstoelen van het geslacht "Agaricus" 12,8 0 

0709 59 -- andere   

0709 59 10 --- cantharellen 3,2 0 
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0709 59 30 --- eekhoorntjesbrood 5,6 0 

0709 59 50 --- truffels 6,4 0 

0709 59 90 --- andere 6,4 0 

0709 60 - vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta"   

0709 60 10 

  

-- niet-scherpsmakende pepers 7,2 0 

-- andere   

0709 60 91 --- capsicumsoorten bestemd voor de vervaardiging van capsaïcine of van tincturen vrij 0 

0709 60 95 --- bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's vrij 0 

0709 60 99 --- andere 6,4 0 

0709 70 00 - spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 10,4 0 

0709 90 - andere   

0709 90 10 -- sla, andere dan "Lactuca sativa" en andere dan cichoreigroenten (Cichorium spp.) 10,4 0 

0709 90 20 

  

-- snijbiet en kardoen 10,4 0 

-- olijven   

0709 90 31 --- bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie 4,5 0 

0709 90 39 --- andere 13,1 EUR/100 kg/net 0 

0709 90 40 -- kappers 5,6 0 

0709 90 50 -- venkel 8 0 

0709 90 60 -- suikermaïs 9,4 EUR/100 kg/net 0 
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0709 90 70 -- kleine pompoenen (zogenaamde courgettes) Zie bijlage 2 Vrij ad valorem (invoerprijs) 

0709 90 80 -- artisjokken Zie bijlage 2 Vrij ad valorem (invoerprijs) 

0709 90 90 -- andere 12,8 0 

0710 Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren   

0710 10 00 

  

- aardappelen 14,4 0 

- peulgroenten, ook indien gedopt   

0710 21 00 -- erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen 14,4 0 

0710 22 00 -- bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 0 

0710 29 00 -- andere 14,4 0 

0710 30 00 - spinazie, Nieuw-Zeelandse spinazie en tuinmelde 14,4 0 

0710 40 00 - suikermaïs 5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net TC_Suikermais (1,500 t) 

0710 80 - andere groenten   

0710 80 10 

  

-- olijven 15,2 0 

-- vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta"   

0710 80 51 --- niet-scherpsmakende pepers 14,4 0 

0710 80 59 

  

--- andere 6,4 0 

-- paddestoelen   

0710 80 61 --- van het geslacht "Agaricus" 14,4 0 

0710 80 69 --- andere 14,4 0 
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0710 80 70 -- tomaten 14,4 0 

0710 80 80 -- artisjokken 14,4 0 

0710 80 85 -- asperges 14,4 0 

0710 80 95 -- andere 14,4 0 

0710 90 00 - mengsels van groenten 14,4 0 

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 

  

0711 20 - olijven   

0711 20 10 -- bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie 6,4 0 

0711 20 90 -- andere 13,1 EUR/100 kg/net 0 

0711 40 00 

  

- komkommers en augurken 12 0 

- paddenstoelen en truffels   

0711 51 00 -- paddenstoelen van het geslacht "Agaricus" 9,6 + 191 EUR/100 kg/net eda TC_Paddenstoelen (500 t 

uitgedrukt in nettogewicht) + 

TC_Paddenstoelen extra 

(500 t uitgedrukt in 

nettogewicht) 

0711 59 00 -- andere 9,6 0 

0711 90 

  

- andere groenten; mengsels van groenten   

-- groenten   

0711 90 10 --- vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta" andere dan niet-scherpsmakende 

pepers 

6,4 0 
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0711 90 30 --- suikermaïs 5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net TC_Suikermais (1,500 t) 

0711 90 50 --- uien 7,2 0 

0711 90 70 --- kappers 4,8 0 

0711 90 80 --- andere 9,6 0 

0711 90 90 -- mengsels van groenten 12 0 

0712 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 12,8 0 

- paddenstoelen, judasoren (Auricularia spp.), trilzwammen (Tremella spp.) en truffels   

0712 31 00 -- paddenstoelen van het geslacht "Agaricus" 12,8 0 

0712 32 00 -- judasoren (Auricularia spp.) 12,8 0 

0712 33 00 -- trilzwammen (Tremella spp.) 12,8 0 

0712 39 00 -- andere 12,8 0 

0712 90 - andere groenten; mengsels van groenten   

0712 90 05 

  

-- aardappelen, ook indien in stukken of in schijven gesneden, doch niet op andere wijze bereid 10,2 0 

-- suikermaïs (Zea mays var. saccharata)   

0712 90 11 --- hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

0712 90 19 --- andere 9,4 EUR/100 kg/net 0 

0712 90 30 -- tomaten 12,8 0 

0712 90 50 -- wortelen 12,8 0 

0712 90 90 -- andere 12,8 0 
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0713 Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten)   

0713 10 - erwten (Pisum sativum)   

0713 10 10 -- voor zaaidoeleinden vrij 0 

0713 10 90 -- andere vrij 0 

0713 20 00 

  

- kekers vrij 0 

- bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)   

0713 31 00 -- bonen van de soort "Vigna mungo (L.) Hepper" of "Vigna radiata (L.) Wilczek" vrij 0 

0713 32 00 -- bonen van de soort "Phaseolus angularis" of "Vigna angularis" (adzukibonen) vrij 0 

0713 33 -- bonen van de soort "Phaseolus vulgaris"   

0713 33 10 --- voor zaaidoeleinden vrij 0 

0713 33 90 --- andere vrij 0 

0713 39 00 -- andere vrij 0 

0713 40 00 - linzen vrij 0 

0713 50 00 - tuinbonen (Vicia faba var. major), paardenbonen (Vicia faba var. equina) en duivenbonen  

(Vicia faba var. minor) 

3,2 0 

0713 90 00 - andere 3,2 0 

0714 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 

  

0714 10 - maniokwortel   

0714 10 91 -- voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-

inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, 

ook indien in stukken gesneden 

9,5 EUR/100 kg/net 0 
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0714 10 98 -- andere 9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 20 - bataten (zoete aardappelen)   

0714 20 10 -- vers, geheel, bestemd voor menselijke consumptie 3,0 0 

0714 20 90 -- andere 6,4 EUR/100 kg/net 0 

0714 90 

  

- andere   

-- arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan 

zetmeel 

  

0714 90 11 --- voor menselijke consumptie gebruikte types in onmiddellijke verpakkingen met een netto-

inhoud van niet meer dan 28 kg, hetzij vers en in hun geheel, hetzij bevroren en zonder schil, 

ook indien in stukken gesneden 

9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 90 19 --- andere 9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 90 90 -- andere 3,8 0 

(1) Lineaire verhoging in 5 jaar. 
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08 HOOFDSTUK 8 - FRUIT; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN   

0801 

  

Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal   

- kokosnoten   

0801 11 00 -- gedroogd vrij 0 

0801 19 00 

  

-- andere vrij 0 

- paranoten   

0801 21 00 -- in de dop vrij 0 

0801 22 00 

  

-- zonder dop vrij 0 

- cashewnoten   

0801 31 00 -- in de dop vrij 0 

0801 32 00 -- zonder dop vrij 0 

0802 

  

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

- amandelen   

0802 11 -- in de dop   

0802 11 10 --- bittere amandelen vrij 0 

0802 11 90 --- andere 5,6 0 

0802 12 -- zonder dop   

0802 12 10 --- bittere amandelen vrij 0 
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0802 12 90 

  

--- andere 3,5 0 

- hazelnoten (Corylus spp.)   

0802 21 00 -- in de dop 3,2 0 

0802 22 00 

  

-- zonder dop 3,2 0 

- walnoten (okkernoten)   

0802 31 00 -- in de dop 4 0 

0802 32 00 -- zonder dop 5,1 0 

0802 40 00 - kastanjes (Castanea spp.) 5,6 0 

0802 50 00 - pimpernoten (pistaches) 1,6 0 

0802 60 00 - macadamianoten 2 0 

0802 90 - andere   

0802 90 20 -- arecanoten (of betelnoten), colanoten en pecannoten vrij 0 

0802 90 50 -- pingels of pignolen 2 0 

0802 90 85 -- andere 2 0 

0803 00 

  

Bananen, "plantains" daaronder begrepen, vers of gedroogd   

- vers   

0803 00 11 -- "plantains" 16 0 

0803 00 19 -- andere 176 EUR/1 000 kg/net 0 

0803 00 90 - gedroogd 16 0 

0804 Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, manga's en manggistans, vers of gedroogd   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1086 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

0804 10 00 - dadels 7,7 0 

0804 20 - vijgen   

0804 20 10 -- vers 5,6 0 

0804 20 90 -- gedroogd 8 0 

0804 30 00 - ananassen 5,8 0 

0804 40 00 - advocaten (avocado's) 4 0 

0804 50 00 - guaves, manga's en manggistans vrij 0 

0805 Citrusvruchten, vers of gedroogd   

0805 10 - sinaasappelen   

0805 10 20 -- andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0805 10 80 -- andere 16 0 

0805 20 - mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke 

kruisingen van citrusvruchten 

  

0805 20 10 -- clementines Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0805 20 30 -- monreales en satsuma's Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0805 20 50 -- mandarijnen en wilkings Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0805 20 70 -- tangerines Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 
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0805 20 90 -- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0805 40 00 - pompelmoezen en pomelo's 1,5 0 

0805 50 - citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)   

0805 50 10 -- citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0805 50 90 -- lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 0 

0805 90 00 - andere 12,8 0 

0806 Druiven, rozijnen en krenten   

0806 10 - druiven   

0806 10 10 -- voor tafelgebruik Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0806 10 90 -- andere 14,4 0 

0806 20 - rozijnen en krenten   

0806 20 10 -- krenten 2,4 0 

0806 20 30 -- sultana's 2,4 0 

0806 20 90 -- andere rozijnen 2,4 0 

0807 

  

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's, vers   

- meloenen (watermeloenen daaronder begrepen)   

0807 11 00 -- watermeloenen 8,8 0 

0807 19 00 -- andere 8,8 0 
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0807 20 00 - papaja's vrij 0 

0808 Appelen, peren en kweeperen, vers   

0808 10 - appelen   

0808 10 10 -- persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15 december 7,2 MIN 0,36 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0808 10 80 -- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0808 20 

  

- peren en kweeperen   

-- peren   

0808 20 10 --- persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december 7,2 MIN 0,36 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0808 20 50 --- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0808 20 90 -- kweeperen 7,2 0 

0809 Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen), pruimen en sleepruimen, vers   

0809 10 00 - abrikozen Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0809 20 - kersen   

0809 20 05 -- zure kersen (Prunus cerasus) Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0809 20 95 -- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 
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0809 30 - perziken (nectarines daaronder begrepen)   

0809 30 10 -- nectarines Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0809 30 90 -- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0809 40 - pruimen en sleepruimen   

0809 40 05 -- pruimen Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

0809 40 90 -- sleepruimen 12 0 

0810 Ander fruit, vers   

0810 10 00 - aardbeien 11,2 0 

0810 20 - frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen   

0810 20 10 -- frambozen 8,8 0 

0810 20 90 -- andere 9,6 0 

0810 40 - veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht "Vaccinium"   

0810 40 10 -- rode bosbessen (vruchten van de "Vaccinium vitis-idaea") vrij 0 

0810 40 30 -- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtillus") 3,2 0 

0810 40 50 -- vruchten van de "Vaccinium macrocarpon" en van de "Vaccinium corymbosum" 3,2 0 

0810 40 90 -- andere 9,6 0 

0810 50 00 - kiwi's 8,8 0 
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0810 60 00 - doerians 8,8 0 

0810 90 - ander   

0810 90 20 

  

-- tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's ("jackfruit"), sapodilla's, passievruchten, 

carambola's en pitahaya's 

vrij 0 

-- zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen   

0810 90 50 --- zwarte aalbessen 8,8 0 

0810 90 60 --- rode aalbessen 8,8 0 

0810 90 70 --- andere 9,6 0 

0810 90 95 -- ander 8,8 0 

0811 Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen 

  

0811 10 

  

- aardbeien   

-- met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

0811 10 11 --- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 20,8 + 8,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0811 10 19 --- andere 20,8 0 

0811 10 90 -- andere 14,4 0 

0811 20 

  

- frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen   

-- met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

0811 20 11 --- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 20,8 + 8,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0811 20 19 

  

--- andere 20,8 0 

-- andere   
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0811 20 31 --- frambozen 14,4 0 

0811 20 39 --- zwarte aalbessen 14,4 0 

0811 20 51 --- rode aalbessen 12 0 

0811 20 59 --- bramen en moerbeien 12 0 

0811 20 90 --- andere 14,4 0 

0811 90 

  

  

- andere   

-- met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen   

--- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten   

0811 90 11 ---- tropische vruchten en tropische noten 13 + 5,3 EUR/ 

100 kg/net 

0 

0811 90 19 

  

---- andere 20,8 + 8,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

--- andere   

0811 90 31 ---- tropische vruchten en tropische noten 13 0 

0811 90 39 

  

---- andere 20,8 0 

-- andere   

0811 90 50 --- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtillus") 12 0 

0811 90 70 

  

--- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtilloides" en van de "Vaccinium 

angustifolium") 

3,2 0 

--- kersen   

0811 90 75 ---- zure kersen (Prunus cerasus) 14,4 0 

0811 90 80 ---- andere 14,4 0 
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0811 90 85 --- tropische vruchten en tropische noten 9 0 

0811 90 95 --- andere 14,4 0 

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 

  

0812 10 00 - kersen 8,8 0 

0812 90 - andere   

0812 90 10 -- abrikozen 12,8 0 

0812 90 20 -- sinaasappelen 12,8 0 

0812 90 30 -- papaja's 2,3 0 

0812 90 40 -- blauwe bosbessen (vruchten van de "Vaccinium myrtillus") 6,4 0 

0812 90 70 -- guaves, manga's, manggistans, tamarindevruchten, cashewappelen, litchis, nangka's ("jackfruit"), 

sapodilla's, passievruchten, carambola's, pitahaya's en tropische noten 

5,5 0 

0812 90 98 -- andere 8,8 0 

0813 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 5,6 0 

0813 20 00 - pruimen 9,6 0 

0813 30 00 - appelen 3,2 0 

0813 40 - andere vruchten   

0813 40 10 -- perziken, nectarines daaronder begrepen 5,6 0 

0813 40 30 -- peren 6,4 0 
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0813 40 50 -- papaja's 2 0 

0813 40 65 -- tamarindevruchten, cashewappelen, lychees, nangka's ("jackfruit"), sapodilla's, passievruchten, 

carambola's en pitahaya's 

vrij 0 

0813 40 95 -- andere 2,4 0 

0813 50 

  

  

- 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, lychees, nangka's ("jackfruit"), sapodilla's, 

passievruchten, carambola's en pitahaya's 

4 0 

0813 50 15 ---- andere 6,4 0 

0813 50 19 

  

--- met pruimen 9,6 0 

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

0813 50 31 --- van tropische noten 4 0 

0813 50 39 

  

--- andere 6,4 0 

-- andere mengsels   

0813 50 91 --- geen pruimen of vijgen bevattend 8 0 

0813 50 99 --- andere 9,6 0 

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 

1,6 0 
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09 HOOFDSTUK 9 - KOFFIE, THEE, MATÉ EN SPECERIJEN   

0901 

  

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; 

koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding 

  

- koffie, ongebrand   

0901 11 00 -- waaruit geen cafeïne is verwijderd vrij 0 

0901 12 00 

  

-- waaruit cafeïne is verwijderd 8,3 0 

- koffie, gebrand   

0901 21 00 -- waaruit geen cafeïne is verwijderd 7,5 0 

0901 22 00 -- waaruit cafeïne is verwijderd 9 0 

0901 90 - andere   

0901 90 10 -- bolsters en schillen, van koffie vrij 0 

0901 90 90 -- koffiesurrogaten die koffie bevatten 11,5 0 

0902 Thee, ook indien gearomatiseerd   

0902 10 00 - groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 

3 kg 

3,2 0 

0902 20 00 - andere groene (niet-gefermenteerde) thee vrij 0 

0902 30 00 - zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde thee, in onmiddellijke verpakkingen 

met een inhoud van niet meer dan 3 kg 

vrij 0 

0902 40 00 - andere zwarte (gefermenteerde) thee en andere gedeeltelijk gefermenteerde thee vrij 0 

0903 00 00 Maté vrij 0 
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0904 

  

Peper van het geslacht "Piper"; vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", gedroogd, 

fijngemaakt of gemalen 

  

- peper van het geslacht "Piper"   

0904 11 00 -- niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0904 12 00 -- fijngemaakt of gemalen 4 0 

0904 20 

  

- vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", gedroogd, fijngemaakt of gemalen   

-- niet fijngemaakt en niet gemalen   

0904 20 10 --- niet-scherpsmakende pepers 9,6 0 

0904 20 30 --- andere vrij 0 

0904 20 90 -- fijngemaakt of gemalen 5 0 

0905 00 00 Vanille 6 0 

0906 

  

Kaneel en kaneelknoppen   

- niet fijngemaakt en niet gemalen   

0906 11 00 -- kaneel (Cinnamon zeylanicum Blume) vrij 0 

0906 19 00 -- andere vrij 0 

0906 20 00 - fijngemaakt of gemalen vrij 0 

0907 00 00 Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen 8 0 

0908 Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom   
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0908 10 00 - muskaatnoten vrij 0 

0908 20 00 - foelie vrij 0 

0908 30 00 - amomen en kardemom vrij 0 

0909 Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad; jeneverbessen   

0909 10 00 - anijszaad en steranijszaad vrij 0 

0909 20 00 - korianderzaad vrij 0 

0909 30 00 - komijnzaad vrij 0 

0909 40 00 - karwijzaad vrij 0 

0909 50 00 - venkelzaad; jeneverbessen vrij 0 

0910 Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen   

0910 10 00 - gember vrij 0 

0910 20 - saffraan   

0910 20 10 -- niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0910 20 90 -- fijngemaakt of gemalen 8,5 0 

0910 30 00 

  

- kurkuma vrij 0 

- andere   

0910 91 -- mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b), op dit hoofdstuk   

0910 91 10 --- niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0910 91 90 --- fijngemaakt of gemalen 12,5 0 

0910 99 -- andere   
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0910 99 10 

  

  

--- fenegriekzaad vrij 0 

--- tijm   

---- niet fijngemaakt en niet gemalen   

0910 99 31 ----- wilde tijm (Thymus serpyllum) vrij 0 

0910 99 33 ----- andere 7 0 

0910 99 39 ---- fijngemaakt of gemalen 8,5 0 

0910 99 50 --- laurierbladeren 7 0 

0910 99 60 

  

--- kerrie vrij 0 

--- andere   

0910 99 91 ---- niet fijngemaakt en niet gemalen vrij 0 

0910 99 99 ---- fijngemaakt of gemalen 12,5 0 

10 HOOFDSTUK 10 - GRANEN   

1001 Tarwe en mengkoren   

1001 10 00 - harde tarwe 148 EUR/t 0 

1001 90 - andere   

1001 90 10 

  

-- spelt, bestemd voor zaaidoeleinden 12,8 0 

-- spelt, zachte tarwe en mengkoren   

1001 90 91 --- zachte tarwe en mengkoren, zaaigoed 95 EUR/t 0 
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1001 90 99 --- andere 95 EUR/t TC_Tarwe  

(950 000 - 1 000 000 t) (1) 

1002 00 00 Rogge 93 EUR/t 0 

1003 00 Gerst   

1003 00 10 - zaaigoed 93 EUR/t 0 

1003 00 90 - andere 93 EUR/t TC_Gerst  

(250 000 - 350 000 t) (1) 

1004 00 00 Haver 89 EUR/t TC_Haver (4 000 t) 

1005 Maïs   

1005 10 

  

- zaaigoed   

-- hybriden   

1005 10 11 --- dubbele hybriden en top-cross hybriden Vrij 0 

1005 10 13 --- drieweg-hybriden Vrij 0 

1005 10 15 --- enkele hybriden Vrij 0 

1005 10 19 --- andere Vrij 0 

1005 10 90 -- andere 94 EUR/t 0 

1005 90 00 - andere 94 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1006 Rijst   

1006 10 - padie   
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1006 10 10 

  

  

-- bestemd voor zaaidoeleinden 7,7 0 

-- andere   

--- voorgekookte (parboiled) rijst   

1006 10 21 ---- rondkorrelige rijst 211 EUR/t 0 

1006 10 23 

  

---- halflangkorrelige rijst 211 EUR/t 0 

---- langkorrelige rijst   

1006 10 25 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 211 EUR/t 0 

1006 10 27 

  

----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 211 EUR/t 0 

--- andere   

1006 10 92 ---- rondkorrelige rijst 211 EUR/t 0 

1006 10 94 

  

---- halflangkorrelige rijst 211 EUR/t 0 

---- langkorrelige rijst   

1006 10 96 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 211 EUR/t 0 

1006 10 98 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 211 EUR/t 0 

1006 20 

  

- gedopte rijst   

-- voorgekookte (parboiled) rijst   

1006 20 11 --- rondkorrelige rijst 264 EUR/t 0 

1006 20 13 

  

--- halflangkorrelige rijst 264 EUR/t 0 

--- langkorrelige rijst   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1100 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

1006 20 15 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 264 EUR/t 0 

1006 20 17 

  

---- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 264 EUR/t 0 

-- andere   

1006 20 92 --- rondkorrelige rijst 264 EUR/t 0 

1006 20 94 

  

--- halflangkorrelige rijst 264 EUR/t 0 

--- langkorrelige rijst   

1006 20 96 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 264 EUR/t 0 

1006 20 98 ---- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 264 EUR/t 0 

1006 30 

  

  

- halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd   

-- halfwitte rijst   

--- voorgekookte (parboiled) rijst   

1006 30 21 ---- rondkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

1006 30 23 

  

---- halflangkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

---- langkorrelige rijst   

1006 30 25 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 416 EUR/t 0 

1006 30 27 

  

----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 416 EUR/t 0 

--- andere   

1006 30 42 ---- rondkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

1006 30 44 

  

---- halflangkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

---- langkorrelige rijst   
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1006 30 46 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 416 EUR/t 0 

1006 30 48 

  

  

----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 416 EUR/t 0 

-- volwitte rijst   

--- voorgekookte (parboiled) rijst   

1006 30 61 ---- rondkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

1006 30 63 

  

---- halflangkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

---- langkorrelige rijst   

1006 30 65 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 416 EUR/t 0 

1006 30 67 

  

----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 416 EUR/t 0 

--- andere   

1006 30 92 ---- rondkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

1006 30 94 

  

---- halflangkorrelige rijst 416 EUR/t 0 

---- langkorrelige rijst   

1006 30 96 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte groter is dan 2 doch kleiner dan 3 416 EUR/t 0 

1006 30 98 ----- waarvan de verhouding lengte/breedte gelijk is aan of groter dan 3 416 EUR/t 0 

1006 40 00 - breukrijst 128 EUR/t 0 

1007 00 Graansorgho   

1007 00 10 - hybriden bestemd voor zaaidoeleinden 6,4 0 

1007 00 90 - andere 94 EUR/t 0 
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1008 Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen   

1008 10 00 - boekweit 37 EUR/t 0 

1008 20 00 - gierst 56 EUR/t 0 

1008 30 00 - kanariezaad Vrij 0 

1008 90 - andere granen   

1008 90 10 -- triticale 93 EUR/t 0 

1008 90 90 -- andere 37 EUR/t 0 

11 HOOFDSTUK 11 - PRODUCTEN VAN DE MEELINDUSTRIE; MOUT; ZETMEEL; INULINE; 

TARWEGLUTEN 

  

1101 00 

  

Meel van tarwe of van mengkoren   

- van tarwe   

1101 00 11 -- van harde tarwe ("durum") 172 EUR/t 0 

1101 00 15 -- van zachte tarwe en spelt 172 EUR/t TC_Tarwe  

(950 000 - 1 000 000 t) (1) 

1101 00 90 - van mengkoren 172 EUR/t TC_Tarwe  

(950 000 - 1 000 000 t) (1) 

1102 Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren   

1102 10 00 - roggemeel 168 EUR/t 0 

1102 20 - maïsmeel   
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1102 20 10 -- waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt 173 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1102 20 90 -- ander 98 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1102 90 - ander   

1102 90 10 -- van gerst 171 EUR/t TC_Gerst  

(250 000 - 350 000 t) (1) 

1102 90 30 -- van haver 164 EUR/t 0 

1102 90 50 -- rijstmeel 138 EUR/t 0 

1102 90 90 -- ander 98 EUR/t TC_Tarwe  

(950 000 - 1 000 000 t) (1) 

1103 

  

Gries, griesmeel en pellets van granen   

- gries en griesmeel   

1103 11 -- van tarwe   

1103 11 10 --- van harde tarwe ("durum") 267 EUR/t 0 

1103 11 90 --- van zachte tarwe en spelt 186 EUR/t TC_Tarwe  

(950 000 - 1 000 000 t) (1) 

1103 13 -- van maïs   

1103 13 10 --- waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt 173 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 
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1103 13 90 --- ander 98 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1103 19 -- van andere granen   

1103 19 10 --- van rogge 171 EUR/t 0 

1103 19 30 --- van gerst 171 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1103 19 40 --- van haver 164 EUR/t 0 

1103 19 50 --- van rijst 138 EUR/t 0 

1103 19 90 --- ander 98 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1103 20 - pellets   

1103 20 10 -- van rogge 171 EUR/t 0 

1103 20 20 -- van gerst 171 EUR/t TC_Gerst  

(250 000 - 350 000 t) (1) 

1103 20 30 -- van haver 164 EUR/t 0 

1103 20 40 -- van maïs 173 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1103 20 50 -- van rijst 138 EUR/t 0 

1103 20 60 -- van tarwe 175 EUR/t TC_Tarwe  

(950 000 - 1 000 000 t) (1) 
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1103 20 90 -- andere 98 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 

  

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of 

gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 1006; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of 

gemalen 

  

- granen, geplet of in vlokken   

1104 12 -- van haver   

1104 12 10 --- geplet 93 EUR/t 0 

1104 12 90 --- vlokken 182 EUR/t 0 

1104 19 -- van andere granen   

1104 19 10 --- van tarwe 175 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 19 30 --- van rogge 171 EUR/t 0 

1104 19 50 

  

--- van maïs 173 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

--- van gerst   

1104 19 61 ---- geplet 97 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 19 69 

  

---- vlokken 189 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

--- andere   

1104 19 91 ---- vlokken van rijst 234 EUR/t 0 
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1104 19 99 

  

---- andere 173 EUR/t 0 

- andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken)   

1104 22 -- van haver   

1104 22 20 --- gepeld 162 EUR/t 0 

1104 22 30 --- gepeld en gesneden of gebroken ("grutten") 162 EUR/t 0 

1104 22 50 --- gepareld 145 EUR/t 0 

1104 22 90 --- enkel gebroken 93 EUR/t 0 

1104 22 98 --- andere 93 EUR/t 0 

1104 23 -- van maïs   

1104 23 10 --- gepeld, al dan niet gesneden of gebroken 152 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1104 23 30 --- gepareld 152 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1104 23 90 --- enkel gebroken 98 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1104 23 99 --- andere 98 EUR/t TC_Mais  

(400 000 - 650 000 t) (1) 

1104 29 

  

-- van andere granen   

--- van gerst   
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1104 29 01 ---- gepeld 150 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 29 03 ---- gepeld en gesneden of gebroken ("grutten") 150 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 29 05 ---- gepareld 236 EUR/t TC_Gries  

(6 250 - 7 750 t) (1) 

1104 29 07 ---- enkel gebroken 97 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 29 09 

  

  

---- andere 97 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

--- andere   

---- gepeld, al dan niet gesneden of gebroken   

1104 29 11 ----- van tarwe 129 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 29 18 ----- andere 129 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 29 30 

  

---- gepareld 154 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

---- enkel gebroken   

1104 29 51 ----- van tarwe 99 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 
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1104 29 55 ----- van rogge 97 EUR/t 0 

1104 29 59 

  

----- andere 98 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

---- andere   

1104 29 81 ----- van tarwe 99 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 29 85 ----- van rogge 97 EUR/t 0 

1104 29 89 ----- andere 98 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 30 - graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen   

1104 30 10 -- van tarwe 76 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1104 30 90 -- van andere granen 75 EUR/t TC_Gries  

(6 300 - 7 800 t) (1) 

1105 Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen   

1105 10 00 - meel, gries en poeder 12,2 0 

1105 20 00 - vlokken, korrels en pellets 12,2 0 

1106 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 7,7 0 

1106 20 - van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 0714   
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1106 20 10 -- gedenatureerd 95 EUR/t 0 

1106 20 90 -- ander 166 EUR/t 0 

1106 30 - van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8   

1106 30 10 -- van bananen 10,9 0 

1106 30 90 -- ander 8,3 0 

1107 Mout, ook indien gebrand   

1107 10 

  

- niet gebrand   

-- van tarwe   

1107 10 11 --- in de vorm van meel 177 EUR/t TC_Mout en tarwegluten 

(7 000 t) 

1107 10 19 

  

--- ander 134 EUR/t TC_Mout en tarwegluten 

(7 000 t) 

-- ander   

1107 10 91 --- in de vorm van meel 173 EUR/t TC_Mout en tarwegluten 

(7 000 t) 

1107 10 99 --- ander 131 EUR/t TC_Mout en tarwegluten 

(7 000 t) 

1107 20 00 - gebrand 152 EUR/t TC_Mout en tarwegluten 

(7 000 t) 

1108 

  

Zetmeel en inuline   

- zetmeel   
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1108 11 00 -- tarwezetmeel 224 EUR/t TC_Zetmeel (10 000 t) 

1108 12 00 -- maïszetmeel 166 EUR/t TC_Zetmeel (10 000 t) 

1108 13 00 -- aardappelzetmeel 166 EUR/t TC_Zetmeel (10 000 t) 

1108 14 00 -- maniokzetmeel (cassave) 166 EUR/t 0 

1108 19 -- ander zetmeel   

1108 19 10 --- rijstzetmeel 216 EUR/t 0 

1108 19 90 --- ander 166 EUR/t 0 

1108 20 00 - inuline 19,2 0 

1109 00 00 Tarwegluten, ook indien gedroogd 512 EUR/t TC_Mout en tarwegluten 

(7 000 t) 

12 HOOFDSTUK 12 - OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN; ALLERLEI ZADEN, 

ZAAIGOED EN VRUCHTEN; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG 

GEBRUIK; STRO EN VOEDER 

  

1201 00 Sojabonen, ook indien gebroken   

1201 00 10 - bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1201 00 90 - andere vrij 0 

1202 Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien gedopt of gebroken   

1202 10 - in de dop   

1202 10 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1202 10 90 -- andere vrij 0 
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1202 20 00 - gedopt, ook indien gebroken vrij 0 

1203 00 00 Kopra vrij 0 

1204 00 Lijnzaad, ook indien gebroken   

1204 00 10 - bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1204 00 90 - ander vrij 0 

1205 Kool- en raapzaad, ook indien gebroken   

1205 10 - kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur   

1205 10 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1205 10 90 -- ander vrij 0 

1205 90 00 - andere vrij 0 

1206 00 Zonnebloempitten, ook indien gebroken   

1206 00 10 

  

- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

- andere   

1206 00 91 -- gedopt; ongedopt en grijs/wit gestreept vrij 0 

1206 00 99 -- andere vrij 0 

1207 Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken   

1207 20 - katoenzaad   

1207 20 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 20 90 -- ander vrij 0 
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1207 40 - sesamzaad   

1207 40 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 40 90 -- ander vrij 0 

1207 50 - mosterdzaad   

1207 50 10 -- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 50 90 

  

-- ander vrij 0 

- andere   

1207 91 -- papaverzaad   

1207 91 10 --- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

1207 91 90 --- ander vrij 0 

1207 99 -- andere   

1207 99 15 

  

--- bestemd voor zaaidoeleinden vrij 0 

--- andere   

1207 99 91 ---- hennepzaad vrij 0 

1207 99 97 ---- andere vrij 0 

1208 Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel   

1208 10 00 - van sojabonen 4,5 0 

1208 90 00 - ander vrij 0 
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1209 Zaaigoed, sporen daaronder begrepen   

1209 10 00 

  

- suikerbietenzaad 8,3 0 

- zaad van voedergewassen   

1209 21 00 -- van luzerne 2,5 0 

1209 22 -- van klaver (Trifolium spp.)   

1209 22 10 --- van rode klaver (Trifolium pratense L.) vrij 0 

1209 22 80 --- ander vrij 0 

1209 23 -- van zwenkgras   

1209 23 11 --- van beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.) vrij 0 

1209 23 15 --- van rood zwenkgras (Festuca rubra L.) vrij 0 

1209 23 80 --- ander 2,5 0 

1209 24 00 -- van veldbeemdgras (Poa pratensis L.) vrij 0 

1209 25 -- van raaigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)   

1209 25 10 --- van Westerwolds en Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.) vrij 0 

1209 25 90 --- van Engels raaigras (Lolium perenne L.) vrij 0 

1209 29 -- ander   

1209 29 10 --- van wikken; van ruw beemdgras (Poa palustris L., Poa trivialis L.);  

van kropaar (Dactylis glomerata L.); van struisgras (Agrostides) 

vrij 0 

1209 29 35 --- timotheegraszaad vrij 0 
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1209 29 50 --- lupinezaad 2,5 0 

1209 29 60 --- voederbietenzaad (Beta vulgaris var. alba) 8,3 0 

1209 29 80 --- ander 2,5 0 

1209 30 00 

  

- zaad van kruidachtige planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen 3 0 

- ander   

1209 91 -- groentezaad   

1209 91 10 --- koolrabizaad (Brassica oleracea, var. caulorapa en gongylodes L.) 3 0 

1209 91 30 --- rodebietenzaad (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 0 

1209 91 90 --- ander 3 0 

1209 99 -- ander   

1209 99 10 

  

--- zaden van woudbomen en van woudheesters vrij 0 

--- ander   

1209 99 91 ---- zaad van planten hoofdzakelijk gekweekt voor de bloemen, ander dan dat bedoeld bij 

onderverdeling 1209 30 00 

3 0 

1209 99 99 ---- ander 4 0 

1210 Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline   

1210 10 00 - hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets 5,8 0 

1210 20 - hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline   

1210 20 10 -- hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets, met lupuline verrijkt; lupuline 5,8 0 
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1210 20 90 -- andere 5,8 0 

1211 Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, 

in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of 

gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm 

  

1211 20 00 - ginsengwortel vrij 0 

1211 30 00 - cocabladeren vrij 0 

1211 40 00 - papaverbolkaf vrij 0 

1211 90 - andere   

1211 90 30 -- tonkabonen 3 0 

1211 90 85 -- andere vrij 0 

1212 Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of 

gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige 

producten (ongebrande cichoreiwortels van de variëteit "Cichorium intybus sativum" daaronder 

begrepen) hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder 

begrepen 

  

1212 20 00 

  

- zeewier en andere algen vrij 0 

- andere   

1212 91 -- suikerbieten   

1212 91 20 --- gedroogd, ook indien in poedervorm 23 EUR/100 kg/net 0 

1212 91 80 --- andere 6,7 EUR/100 kg/net 0 

1212 99 -- andere   

1212 99 20 --- suikerriet 4,6 EUR/100 kg/net 0 
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1212 99 30 

  

--- sint-jansbrood 5,1 0 

--- sint-jansbroodpitten   

1212 99 41 ---- niet gepeld, niet gebroken of niet gemalen vrij 0 

1212 99 49 ---- andere 5,8 0 

1212 99 70 --- andere vrij 0 

1213 00 00 Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst of in pellets vrij 0 

1214 Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanenkammetjes (esparcette), 

mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien in pellets 

  

1214 10 00 - luzernemeel en luzerne in pellets vrij 0 

1214 90 - andere   

1214 90 10 -- mangelwortels (voederbieten), voederrapen en andere voederwortels 5,8 0 

1214 90 90 -- andere vrij 0 

13 HOOFDSTUK 13 - GOMMEN, HARSEN EN ANDERE PLANTENSAPPEN EN 

PLANTENEXTRACTEN 

  

1301 Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke 

oorsprong 

  

1301 20 00 - Arabische gom vrij 0 

1301 90 00 - andere vrij 0 

1302 

  

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit 

plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd 

  

- plantensappen en plantenextracten   
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1302 11 00 -- opium vrij 0 

1302 12 00 -- van zoethout 3,2 0 

1302 13 00 -- van hop 3,2 0 

1302 19 -- andere   

1302 19 05 --- vanille-oleohars 3 0 

1302 19 80 --- andere vrij 0 

1302 20 - pectinestoffen, pectinaten en pectaten   

1302 20 10 -- in droge toestand 19,2 0 

1302 20 90 

  

-- andere 11,2 0 

- plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten   

1302 31 00 -- agar-agar vrij 0 

1302 32 -- plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood, uit sint-jansbroodpitten of 

uit guarzaden 

  

1302 32 10 --- uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten vrij 0 

1302 32 90 --- uit guarzaden vrij 0 

1302 39 00 -- andere vrij 0 

14 HOOFDSTUK 14 - STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUCTEN VAN 

PLANTAARDIGE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN 

  

1401 Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk 

(bijvoorbeeld bamboe, rotting, riet, bies, teen, raffia, lindebast, alsmede gezuiverd, gebleekt of geverfd 

stro van graangewassen) 
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1401 10 00 - bamboe vrij 0 

1401 20 00 - rotting vrij 0 

1401 90 00 - andere vrij 0 

1404  Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen   

1404 20 00 - katoenlinters vrij 0 

1404 90 00 - andere vrij 0 

III AFDELING III - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIE-

PRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN 

PLANTAARDIGE OORSPRONG 

  

15 HOOFDSTUK 15 - VETTEN EN OLIËN (DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE) EN DISSOCIATIE-

PRODUCTEN DAARVAN; BEWERKT SPIJSVET; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN 

PLANTAARDIGE OORSPRONG 

  

1501 00 

  

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 

of 1503 

  

- varkensvet (reuzel daaronder begrepen)   

1501 00 11 -- bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke 

consumptie 

vrij 0 

1501 00 19 -- ander 17,2 EUR/100 kg/net 0 

1501 00 90 - vet van gevogelte 11,5 0 

1502 00 Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503   

1502 00 10 - bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke 

consumptie 

vrij 0 

1502 00 90 - ander 3,2 0 

1503 00 

  

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, 

noch op andere wijze bereid 

  

- varkensstearine en oleostearine   
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1503 00 11 -- bestemd voor industrieel gebruik vrij 0 

1503 00 19 -- andere 5,1 0 

1503 00 30 - talkolie, bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

vrij 0 

1503 00 90 - andere 6,4 0 

1504 Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch 

niet chemisch gewijzigd 

  

1504 10 - oliën uit vislevers en fracties daarvan   

1504 10 10 

  

-- met een gehalte aan vitamine A van 2 500 of minder internationale eenheden per gram 3,8 0 

-- andere   

1504 10 91 --- van heilbot vrij 0 

1504 10 99 --- andere vrij 0 

1504 20 - vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan oliën uit vislevers   

1504 20 10 -- vaste fracties 10,9 0 

1504 20 90 -- andere vrij 0 

1504 30 - vetten en oliën van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan   

1504 30 10 -- vaste fracties 10,9 0 

1504 30 90 -- andere vrij 0 

1505 00 Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen   

1505 00 10 - ruw wolvet 3,2 0 

1505 00 90 - andere vrij 0 
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1506 00 00 Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch 

gewijzigd 

vrij 0 

1507 Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd   

1507 10 - ruwe olie, ook indien ontgomd   

1507 10 10 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

1507 10 90 -- andere 6,4 0 

1507 90 - andere   

1507 90 10 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1507 90 90 -- andere 9,6 0 

1508 Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd   

1508 10 - ruwe olie   

1508 10 10 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

vrij 0 

1508 10 90 -- andere 6,4 0 

1508 90 - andere   

1508 90 10 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1508 90 90 -- andere 9,6 0 

1509 Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd   

1509 10 - verkregen bij de eerste persing   

1509 10 10 -- lampolie 122,6 EUR/100 kg/net 0 

1509 10 90 -- andere 124,5 EUR/100 kg/net 0 

1509 90 00 - andere 134,6 EUR/100 kg/net 0 
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1510 00 Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet 

chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, 

daaronder begrepen 

  

1510 00 10 - ruwe olie 110,2 EUR/100 kg/net 0 

1510 00 90 - andere 160,3 EUR/100 kg/net 0 

1511 Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd   

1511 10 - ruwe olie   

1511 10 10 -- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

vrij 0 

1511 10 90 -- andere 3,8 0 

1511 90 

  

- andere   

-- vaste fracties   

1511 90 11 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1511 90 19 

  

--- andere 10,9 0 

-- andere   

1511 90 91 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1511 90 99 --- andere 9 0 

1512 

  

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, 

doch niet chemisch gewijzigd 

  

- zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan   

1512 11 -- ruwe olie   
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1512 11 10 

  

--- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

--- andere   

1512 11 91 ---- zonnebloemzaadolie 6,4 0 

1512 11 99 ---- saffloerolie 6,4 0 

1512 19 -- andere   

1512 19 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1512 19 90 

  

--- andere 9,6 0 

- katoenzaadolie en fracties daarvan   

1512 21 -- ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol   

1512 21 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

1512 21 90 --- andere 6,4 0 

1512 29 -- andere   

1512 29 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1512 29 90 --- andere 9,6 0 

1513 

  

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien 

geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 

  

- kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan   

1513 11 -- ruwe olie   

1513 11 10 

  

--- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

2,5 0 

--- andere   
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1513 11 91 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1513 11 99 ---- andere 6,4 0 

1513 19 

  

-- andere   

--- vaste fracties   

1513 19 11 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1513 19 19 

  

---- andere 10,9 0 

--- andere   

1513 19 30 

  

---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

---- andere   

1513 19 91 ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1513 19 99 

  

----- andere 9,6 0 

- palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan   

1513 21 -- ruwe olie   

1513 21 10 

  

--- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

--- andere   

1513 21 30 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1513 21 90 ---- andere 6,4 0 

1513 29 

  

-- andere   

--- vaste fracties   

1513 29 11 ---- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 
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1513 29 19 

  

---- andere 10,9 0 

--- andere   

1513 29 30 

  

---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

---- andere   

1513 29 50 ----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1513 29 90 ----- andere 9,6 0 

1514 

  

Koolzaad-, raapzaad-, en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch 

niet chemisch gewijzigd 

  

- koolzaad- en raapzaadolie met een laag gehalte aan erucazuur, alsmede fracties daarvan   

1514 11 -- ruwe olie   

1514 11 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

1514 11 90 --- andere 6,4 0 

1514 19 -- andere   

1514 19 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1514 19 90 

  

--- andere 9,6 0 

- andere   

1514 91 -- ruwe olie   

1514 91 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

1514 91 90 --- andere 6,4 0 

1514 99 -- andere   
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1514 99 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1514 99 90 --- andere 9,6 0 

1515 

  

Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, 

ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd 

  

- lijnolie en fracties daarvan   

1515 11 00 -- ruwe olie 3,2 0 

1515 19 -- andere   

1515 19 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1515 19 90 

  

--- andere 9,6 0 

- maïsolie en fracties daarvan   

1515 21 -- ruwe olie   

1515 21 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

1515 21 90 --- andere 6,4 0 

1515 29 -- andere   

1515 29 10 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1515 29 90 --- andere 9,6 0 

1515 30 - ricinusolie en fracties daarvan   

1515 30 10 -- bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur hetwelk is bestemd voor de vervaardiging 

van synthetische textielvezels en van kunststof 

vrij 0 

1515 30 90 -- andere 5,1 0 
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1515 50 

  

- sesamolie en fracties daarvan   

-- ruwe olie   

1515 50 11 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

1515 50 19 

  

--- andere 6,4 0 

-- andere   

1515 50 91 --- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

1515 50 99 --- andere 9,6 0 

1515 90 - andere   

1515 90 11 

  

  

-- tungolie; jojobaolie, oiticicaolie; myricawas en japanwas; fracties van deze producten vrij 0 

-- tabakszaadolie en fracties daarvan   

--- ruwe olie   

1515 90 21 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

vrij 0 

1515 90 29 

  

---- andere 6,4 0 

--- andere   

1515 90 31 ---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

vrij 0 

1515 90 39 

  

  

---- andere 9,6 0 

-- andere oliën, alsmede fracties daarvan   

--- ruwe oliën   

1515 90 40 

  

---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

3,2 0 

---- andere   

1515 90 51 ----- vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 
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1515 90 59 

  

----- vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 6,4 0 

--- andere   

1515 90 60 

  

---- voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor 

menselijke consumptie 

5,1 0 

---- andere   

1515 90 91 ----- vast, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1515 90 99 ----- vast, in andere verpakkingen; vloeibaar 9,6 0 

1516 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   

1516 10 10 -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1516 10 90 -- andere 10,9 0 

1516 20 - plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan   

1516 20 10 

  

-- gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde "opal wax" 3,4 0 

-- andere   

1516 20 91 

  

--- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

--- andere   

1516 20 95 

  

---- koolzaad- en raapzaadolie, lijnolie, zonnebloemzaadolie, illipenotenolie, karitenotenolie, 

makoreolie, touloucounazadenolie en babassunotenolie, voor ander technisch of industrieel gebruik 

dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 

5,1 0 

---- andere   
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1516 20 96 ----- grondnotenolie, katoenzaadolie, sojaolie en zonnebloemzaadolie; andere oliën met een gehalte 

aan vrije vetzuren van minder dan 50 gewichtspercenten en met uitzondering van palmpittenolie, van 

illipenotenolie, van kokosolie, van koolzaad- en raapzaadolie en van kopaivaolie 

9,6 0 

1516 20 98 ----- andere 10,9 0 

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 

  

1517 10 - margarine, andere dan vloeibare margarine   

1517 10 10 -- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 

15 gewichtspercenten 

8,3 + 28,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1517 10 90 -- andere 16 0 

1517 90 - andere   

1517 90 10 

  

-- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 

15 gewichtspercenten 

8,3 + 28,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

-- andere   

1517 90 91 --- mengsels van vloeibare vette plantaardige oliën 9,6 0 

1517 90 93 --- mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor 

het insmeren van bakvormen 

2,9 0 

1517 90 99 --- andere 16 0 

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 

  

1518 00 10 

  

- linoxyne 7,7 0 

- mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de 

vervaardiging van producten voor menselijke consumptie 
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1518 00 31 -- ruwe 3,2 0 

1518 00 39 

  

-- andere 5,1 0 

- andere   

1518 00 91 

  

-- 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 

7,7 0 

-- andere   

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 

2 0 

1518 00 99 --- andere 7,7 0 

1520 00 00 Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen vrij 0 

1521 Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insecten, alsmede walschot 

(spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd 

  

1521 10 00 - plantaardige was vrij 0 

1521 90 - andere   

1521 90 10 

  

-- walschot (spermaceti), ruw of geraffineerd, ook indien gekleurd vrij 0 

-- bijenwas en was van andere insecten, ook indien gekleurd   

1521 90 91 --- ruw vrij 0 

1521 90 99 --- andere 2,5 0 

1522 00 Dégras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was   

1522 00 10 

  

  

- dégras 3,8 0 

- afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was   

-- die olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft   
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1522 00 31 --- soapstocks 29,9 EUR/100 kg/net 0 

1522 00 39 

  

--- andere 47,8 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

1522 00 91 --- droesem of bezinksel van olie; soapstocks 3,2 0 

1522 00 99 --- andere vrij 0 

IV AFDELING IV - PRODUCTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; DRANKEN, ALCOHOL-

HOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN; TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE 

TABAKSSURROGATEN 

  

16 HOOFDSTUK 16 - BEREIDINGEN VAN VLEES, VAN VIS, VAN SCHAALDIEREN, VAN 

WEEKDIEREN OF VAN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN 

  

1601 00 Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, 

voor menselijke consumptie 

  

1601 00 10 

  

- van lever 15,4 0 

- andere   

1601 00 91 -- gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken 149,4 EUR/100 kg/net 0 

1601 00 99 -- andere 100,5 EUR/100 kg/net 0 

1602 Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed   

1602 10 00 - gehomogeniseerde bereidingen 16,6 0 

1602 20 - van levers van dieren van alle soorten   

1602 20 10 -- van ganzen of van eenden 10,2 0 

1602 20 90 

  

-- andere 16 0 

- van pluimvee bedoeld bij post 0105   
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1602 31 

  

-- van kalkoenen   

--- 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend   

1602 31 11 ---- uitsluitend niet-gekookt en niet-gebakken vlees van kalkoenen bevattend 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 31 19 ---- andere 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 31 30 --- 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 31 90 --- andere 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 32 

  

-- van hanen of van kippen   

--- 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend   

1602 32 11 ---- niet gekookt en niet gebakken 86,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 32 19 ---- andere 102,4 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 
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1602 32 30 --- 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 10,9 TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 32 90 --- andere 10,9 TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 39 

  

-- andere   

--- 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend   

1602 39 21 ---- niet gekookt en niet gebakken 86,7 EUR/100 kg/net TC_Pluimvee  

(16 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1602 39 29 ---- andere 10,9 0 

1602 39 40 --- 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, van pluimvee, bevattend 10,9 0 

1602 39 80 

  

--- andere 10,9 0 

- van varkens   

1602 41 -- hammen en delen daarvan   

1602 41 10 --- van varkens (huisdieren) 156,8 EUR/100 kg/net 0 

1602 41 90 --- andere 10,9 0 

1602 42 -- schouders en delen daarvan   

1602 42 10 --- van varkens (huisdieren) 129,3 EUR/100 kg/net 0 

1602 42 90 --- andere 10,9 0 
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1602 49 

  

  

-- andere, mengsels daaronder begrepen   

--- van varkens (huisdieren)   

---- 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet 

ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

  

1602 49 11 ----- karbonadestrengen (uitgezonderd halskarbonades) en delen daarvan, mengsels van 

karbonadestreng en ham daaronder begrepen 

156,8 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 13 ----- halskarbonades en delen daarvan, mengsels van halskarbonade en schouder daaronder begrepen 129,3 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 15 ----- andere mengsels die ham, schouder, karbonadestreng of halskarbonade, alsmede delen daarvan 

bevatten 

129,3 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 19 ----- andere 85,7 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 30 ---- 40 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke 

soort, spek en vet ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

75 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 50 ---- minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet 

ongeacht van welke aard of herkomst daaronder begrepen, bevattend 

54,3 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 90 --- andere 10,9 0 

1602 50 - van runderen   

1602 50 10 

  

-- niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken met niet gekookt en niet 

gebakken 

303,4 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

1602 50 31 --- corned beef in luchtdichte verpakkingen 16,6 0 

1602 50 95 --- andere 16,6 0 

1602 90 - andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder begrepen   

1602 90 10 

  

-- bereidingen van bloed van dieren van alle soorten 16,6 0 

-- andere   
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1602 90 31 

  

--- van wild of van konijn 10,9 0 

--- andere   

1602 90 51 

  

  

---- vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend 85,7 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

----- vlees of slachtafvallen van runderen bevattend   

1602 90 61 ------ niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of 

gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken 

slachtafvallen 

303,4 EUR/100 kg/net 0 

1602 90 69 

  

  

  

------ andere 16,6 0 

----- andere   

------ van schapen en van geiten   

------- niet gekookt en niet gebakken; mengsels van gekookt of gebakken vlees of gekookte of 

gebakken slachtafvallen met niet-gekookt en niet-gebakken vlees of niet-gekookte en niet-gebakken 

slachtafvallen 

  

1602 90 72 -------- van schapen 12,8 0 

1602 90 74 

  

-------- van geiten 16,6 0 

------- andere   

1602 90 76 -------- van schapen 12,8 0 

1602 90 78 -------- van geiten 16,6 0 

1602 90 99 ------ andere 16,6 0 

1603 00 Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 

waterdieren 

  

1603 00 10 - in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 12,8 0 

1603 00 80 - andere vrij 0 
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1604 

  

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

- vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt   

1604 11 00 -- zalm 5,5 0 

1604 12 -- haring   

1604 12 10 

  

--- filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie 

voorgebakken, bevroren 

15 3 

--- andere   

1604 12 91 ---- in luchtdichte verpakkingen 20 3 

1604 12 99 ---- andere 20 3 

1604 13 

  

-- sardines, sardinella's en sprot   

--- sardines   

1604 13 11 ---- in olijfolie 12,5 0 

1604 13 19 ---- andere 12,5 0 

1604 13 90 --- andere 12,5 0 

1604 14 

  

-- tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.)   

--- tonijn en boniet   

1604 14 11 

  

---- in plantaardige olie 24 7 

---- andere   

1604 14 16 ----- filets, zogenaamde "loins" 24 7 

1604 14 18 ----- andere 24 7 

1604 14 90 --- bonito (Sarda spp.) 25 7 
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1604 15 

  

-- makreel   

--- van de soorten "Scomber scombrus" en "Scomber japonicus"   

1604 15 11 ---- filets 25 3 

1604 15 19 ---- andere 25 3 

1604 15 90 --- van de soort "Scomber australasicus" 20 3 

1604 16 00 -- ansjovis 25 3 

1604 19 -- andere   

1604 19 10 

  

--- zalmvissen, andere dan zalm 7 3 

--- vis van het geslacht "Euthynnus" andere dan boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)   

1604 19 31 ---- filets, zogenaamde "loins" 24 3 

1604 19 39 ---- andere 24 3 

1604 19 50 

  

--- vis van de soort "Orcynopsis unicolor" 12,5 3 

--- andere   

1604 19 91 

  

---- filets, rauw, enkel omgeven door beslag of door paneermeel (gepaneerd), ook indien in olie 

voorgebakken, bevroren 

7,5 3 

---- andere   

1604 19 92 ----- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 3 

1604 19 93 ----- koolvis (Pollachius virens) 20 3 

1604 19 94 ----- heek (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20 3 

1604 19 95 ----- Alaskakoolvis (Theragra chalcogramma) en witte koolvis, pollak of vlaswijting (Pollachius 

pollachius) 

20 3 

1604 19 98 ----- andere 20 3 
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1604 20 - andere bereidingen en conserven van vis   

1604 20 05 

  

-- bereidingen van surimi 20 3 

-- andere   

1604 20 10 --- van zalm 5,5 3 

1604 20 30 --- van andere zalmvissen 7 3 

1604 20 40 --- van ansjovis 25 3 

1604 20 50 --- van sardines, van bonito (Sarda spp.), van makreel van de soorten "Scomber scombrus" en 

"Scomber japonicus" en van vis van de soort "Orcynopsis unicolor" 

25 3 

1604 20 70 --- van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht "Euthynnus" 24 3 

1604 20 90 --- van andere vissoorten 14 3 

1604 30 - kaviaar en kaviaarsurrogaten   

1604 30 10 -- kaviaar (kuit van steur) 20 3 

1604 30 90 -- kaviaarsurrogaten 20 3 

1605 Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren   

1605 10 00 - krab 8 3 

1605 20 - garnaal   

1605 20 10 

  

-- in luchtdichte verpakkingen 20 3 

-- andere   

1605 20 91 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 2 kg 20 3 
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1605 20 99 --- andere 20 3 

1605 30 - zeekreeft   

1605 30 10 -- vlees van zeekreeften, gekookt, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van 

kreeftenboter, kreeftenpasteien, kreeftensoep of kreeftensaus 

vrij 0 

1605 30 90 -- andere 20 3 

1605 40 00 - andere schaaldieren 20 3 

1605 90 

  

  

- andere   

-- weekdieren   

--- mossel (Mytilus spp., Perna spp.)   

1605 90 11 ---- in luchtdichte verpakkingen 20 3 

1605 90 19 ---- andere 20 3 

1605 90 30 --- andere 20 3 

1605 90 90 -- andere ongewervelde waterdieren 26 3 

17 HOOFDSTUK 17 - SUIKER EN SUIKERWERK   

1701 

  

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm   

- ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen   

1701 11 -- rietsuiker   

1701 11 10 --- bestemd om te worden geraffineerd 33,9 EUR/100 kg/net 0 

1701 11 90 --- andere 41,9 EUR/100 kg/net 0 
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1701 12 -- beetwortelsuiker   

1701 12 10 --- bestemd om te worden geraffineerd 33,9 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1701 12 90 

  

--- andere 41,9 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

- andere   

1701 91 00 -- gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 41,9 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1701 99 -- andere   

1701 99 10 --- witte suiker 41,9 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1701 99 90 --- andere 41,9 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1702 

  

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 

  

- lactose (melksuiker) en melksuikerstroop   

1702 11 00 -- bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt in kristalwatervrije 

lactose, berekend op de droge stof 

14 EUR/100 kg/net 0 

1702 19 00 -- andere 14 EUR/100 kg/net 0 

1702 20 - ahornsuiker en ahornsuikerstroop   
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1702 20 10 -- ahornsuiker in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen 0,4 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1702 20 90 -- andere 8 0 

1702 30 - glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose 

bevattend 

  

1702 30 10 

  

-- isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 

net mas 

TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

-- andere   

1702 30 50 --- in wit kristallijn poeder, ook indien geagglomereerd 26,8 EUR/100 kg/net TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1702 30 90 --- andere 20 EUR/100 kg/net TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1702 40 - glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 

fructose bevattend, met uitzondering van invertsuiker 

  

1702 40 10 -- isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 

net mas 

TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 
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1702 40 90 -- andere 20 EUR/100 kg/net TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1702 50 00 - chemisch zuivere fructose 16 + 50,7 EUR/ 

100 kg/net mas 

TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 

1702 60 - andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50 gewichtspercenten fructose 

bevattend, met uitzondering van invertsuiker 

  

1702 60 10 -- isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 

net mas 

TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1702 60 80 -- inulinestroop 0,4 EUR/100 kg/net TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1702 60 95 -- andere 0,4 EUR/100 kg/net TC_Andere suiker  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

1702 90 - andere, daaronder begrepen invertsuiker en andere suiker en suikerstropen die in droge toestand 

50 gewichtspercenten fructose bevatten 

  

1702 90 10 -- chemisch zuivere maltose 12,8 TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 
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1702 90 30 -- isoglucose 50,7 EUR/100 kg/ 

net mas 

TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1702 90 50 

  

-- maltodextrine en maltodextrinestroop 20 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

-- karamel   

1702 90 71 

  

--- bevattende, in droge toestand, 50 of meer gewichtspercenten sacharose 0,4 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

--- andere   

1702 90 75 ---- in poeder, ook indien geagglomereerd 27,7 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1702 90 79 ---- andere 19,2 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1702 90 80 -- inulinestroop 0,4 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1702 90 95 -- andere 0,4 EUR/100 kg/net TC_Suiker (20 070 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

1703 Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker   

1703 10 00 - van rietsuiker 0,35 EUR/100 kg/net 0 

1703 90 00 - andere 0,35 EUR/100 kg/net 0 
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1704 Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)   

1704 10 - kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker   

1704 10 10 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

van minder dan 60 gewichtspercenten 

6,2 + 27,1 EUR/100 kg/ 

net MAX 17,9 

0 

1704 10 90 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

van 60 of meer gewichtspercenten 

6,3 + 30,9 EUR/100 kg/ 

net MAX 18,2 

0 

1704 90 - ander   

1704 90 10 -- zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten sacharose, zonder andere 

toegevoegde stoffen 

13,4 0 

1704 90 30 

  

-- witte chocolade 9,1 + 45,1 EUR/100 kg/ 

net MAX 18,9 +  

16,5 EUR/100 kg/n 

0 

-- ander   

1704 90 51 --- pasta's en spijs, marsepein daaronder begrepen, in onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud 

van 1 kg of meer 

9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 55 --- keelpastilles en hoestbonbons 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 61 --- dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

--- ander   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1144 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

1704 90 65 ---- gom- en geleiproducten, vruchtenpasta's toebereid als suikergoed daaronder begrepen 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 71 ---- zuurtjes en dergelijk hardgekookt suikerwerk, ook indien gevuld 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 75 

  

---- karamels, toffees en dergelijke 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

---- ander   

1704 90 81 ----- verkregen door samenpersing 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1704 90 99 ----- ander 9 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 voor suikergehalte <70% 

- TC_Verwerkte suiker  

(2 000 - 3 000 t) voor 

suikergehalte ≥70% (1) 

18 HOOFDSTUK 18 - CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN   

1801 00 00 Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand vrij 0 

1802 00 00 Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao vrij 0 

1803 Cacaopasta, ook indien ontvet   

1803 10 00 - niet ontvet 9,6 0 

1803 20 00 - geheel of gedeeltelijk ontvet 9,6 0 

1804 00 00 Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie 7,7 0 

1805 00 00 Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 8 0 
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1806 Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten   

1806 10 - cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd   

1806 10 15 -- 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 

5 gewichtspercenten 

8 0 

1806 10 20 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 5 of meer doch minder dan 

65 gewichtspercenten 

8 + 25,2 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1806 10 30 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder dan 

80 gewichtspercenten 

8 + 31,4 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 

1806 10 90 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer gewichtspercenten 

8 + 41,9 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 

1806 20 - 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 

8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 20 30 

  

-- met een totaalgehalte aan cacaoboter en van melk afkomstige vetstoffen van 25 of meer doch 

minder dan 31 gewichtspercenten 

8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

-- andere   

1806 20 50 --- met een gehalte aan cacaoboter van 18 of meer gewichtspercenten 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 
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1806 20 70 --- zogenaamde "chocolate milk crumb" 15,4 + EA TC_Verwerkte room  

(300 - 500 t) (1) 

1806 20 80 --- cacaofantasie 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 20 95 

  

--- andere 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 voor suikergehalte <70% 

- TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) voor 

suikergehalte ≥70% (1) 

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

1806 31 00 -- gevuld 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 32 -- niet gevuld   

1806 32 10 --- met toegevoegde granen, noten of andere vruchten 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 32 90 --- andere 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 90 

  

  

- andere   

-- chocolade en chocoladewerken   

--- bonbons of pralines, ook indien gevuld   

1806 90 11 ---- alcohol bevattend 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 
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1806 90 19 

  

---- andere 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

--- andere   

1806 90 31 ---- gevuld 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 90 39 ---- niet gevuld 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 90 50 -- suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen, die cacao 

bevatten 

8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 90 60 -- boterhampasta die cacao bevat 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 90 70 -- bereidingen voor dranken, die cacao bevatten 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

1806 90 90 -- andere 8,3 + EA MAX 18,7 + AD 

S/Z 

0 

19 HOOFDSTUK 19 - BEREIDINGEN VAN GRAAN, VAN MEEL, VAN ZETMEEL OF VAN 

MELK; GEBAK 
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1901 Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of 

moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel 

ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie 

van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten 

cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

1901 10 00 - bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 7,6 + EA 0 

1901 20 00 - mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 1905 7,6 + EA 0 

1901 90 

  

- andere   

-- moutextract   

1901 90 11 --- met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten 5,1 + 18 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1901 90 19 

  

--- ander 5,1 + 14,7 EUR/ 

100 kg/net 

0 

-- andere   

1901 90 91 --- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichts-

percenten 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 

12,8 0 

1901 90 99 --- andere 7,6 + EA 0 voor suikergehalte <70% 

- TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) voor 

suikergehalte ≥70% (1) 
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1902 

  

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere 

wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook 

indien bereid 

  

- deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid   

1902 11 00 -- waarin ei is verwerkt 7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net 0 

1902 19 -- andere   

1902 19 10 --- geen meel, gries of griesmeel van zachte tarwe bevattend 7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net 0 

1902 19 90 --- andere 7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net 0 

1902 20 - gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid)   

1902 20 10 -- bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vis, schaal- of weekdieren of andere ongewervelde 

waterdieren 

8,5 3 

1902 20 30 

  

-- bevattende meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees of slachtafvallen van alle soorten, met 

inbegrip van vet van alle soorten of oorsprong 

54,3 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

1902 20 91 --- gekookt of gebakken 8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net 0 

1902 20 99 --- andere 8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net 0 

1902 30 - andere deegwaren   

1902 30 10 -- gedroogd 6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net 0 

1902 30 90 -- andere 6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net 0 

1902 40 - koeskoes   

1902 40 10 -- niet bereid 7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net 0 
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1902 40 90 -- andere 6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net 0 

1903 00 00 Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en 

dergelijke 

6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte granen 

(2 000 t) 

1904 Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere 

dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met 

uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd 

noch elders onder begrepen 

  

1904 10 - graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren   

1904 10 10 -- op basis van maïs 3,8 + 20 EUR/100 kg/net 0 

1904 10 30 -- op basis van rijst 5,1 + 46 EUR/100 kg/net 0 

1904 10 90 -- andere 5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net 0 

1904 20 - bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels 

van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen 

  

1904 20 10 

  

-- bereidingen van de soort "Müsli", op basis van niet geroosterde graanvlokken 9 + EA 0 

-- andere   

1904 20 91 --- op basis van maïs 3,8 + 20 EUR/100 kg/net 0 

1904 20 95 --- op basis van rijst 5,1 + 46 EUR/100 kg/net 0 

1904 20 99 --- andere 5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net 0 

1904 30 00 - bulgurtarwe 8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte granen 

(2 000 t) 

1904 90 - andere   
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1904 90 10 -- rijst 8,3 + 46 EUR/100 kg/net 0 

1904 90 80 -- andere 8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net 0 

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 

  

1905 10 00 - bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd 5,8 + 13 EUR/100 kg/net 0 

1905 20 - ontbijtkoek   

1905 20 10 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

van minder dan 30 gewichtspercenten 

9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net 0 

1905 20 30 -- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

van 30 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 

9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net 0 

1905 20 90 

  

-- met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) 

van 50 of meer gewichtspercenten 

10,1 + 31,4 EUR/ 

100 kg/net 

0 

- koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes   

1905 31 

  

-- koekjes en biscuits, gezoet   

--- geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten   

1905 31 11 ---- in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

1905 31 19 

  

---- andere 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

--- andere   

1905 31 30 

  

---- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 8 of meer gewichtspercenten 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

---- andere   
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1905 31 91 ----- dubbele koekjes of biscuits, met tussenlaag 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

1905 31 99 ----- andere 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

1905 32 -- wafels en wafeltjes   

1905 32 05 

  

  

--- met een gehalte aan water van meer dan 10 gewichtspercenten 9 + EA MAX 20,7 +  

AD F/M 

0 

--- andere   

---- geheel of gedeeltelijk bedekt met chocolade of met andere bereidingen die cacao bevatten   

1905 32 11 ----- in een onmiddellijke verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 85 g 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

1905 32 19 

  

----- andere 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

---- andere   

1905 32 91 ----- gezouten, ook indien gevuld 9 + EA MAX 20,7 +  

AD F/M 

0 

1905 32 99 ----- andere 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

1905 40 - beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten   

1905 40 10 -- beschuit 9,7 + EA 0 

1905 40 90 -- andere 9,7 + EA 0 
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1905 90 - andere   

1905 90 10 -- matzes 3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net 0 

1905 90 20 

  

-- ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van 

meel of van zetmeel 

4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

1905 90 30 --- brood waaraan geen honig, eieren, kaas of vruchten zijn toegevoegd, met een gehalte aan suikers en 

aan vetstoffen van elk niet meer dan 5 gewichtspercenten, berekend op de droge stof 

9,7 + EA 0 

1905 90 45 --- koekjes en biscuits 9 + EA MAX 20,7 +  

AD F/M 

0 

1905 90 55 

  

--- geëxtrudeerde en geëxpandeerde producten, gezouten of gearomatiseerd 9 + EA MAX 20,7 +  

AD F/M 

0 

--- andere   

1905 90 60 ---- gezoet 9 + EA MAX 24,2 +  

AD S/Z 

0 

1905 90 90 ---- andere 9 + EA MAX 20,7 +  

AD F/M 

0 

20 HOOFDSTUK 20 - BEREIDINGEN VAN GROENTEN, VAN VRUCHTEN EN VAN ANDERE 

PLANTENDELEN 

  

2001 Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1154 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2001 10 00 - komkommers en augurken 17,6 0 

2001 90 - andere   

2001 90 10 -- mangochutney vrij 0 

2001 90 20 -- scherpsmakende vruchten van het geslacht "Capsicum" 5 0 

2001 90 30 -- suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net TC_Suikermais (1 500 t) 

2001 90 40 -- broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een 

zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten 

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net 0 

2001 90 50 -- paddestoelen 16 0 

2001 90 60 -- palmharten 10 0 

2001 90 65 -- olijven 16 0 

2001 90 70 -- niet-scherpsmakende pepers 16 0 

2001 90 91 -- tropische vruchten en tropische noten 10 0 

2001 90 97 -- andere 16 0 

2002 Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur   

2002 10 - tomaten, geheel of in stukken   

2002 10 10 -- gepelde 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2002 10 90 -- andere 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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2002 90 

  

- andere   

-- met een gehalte aan droge stof van minder dan 12 gewichtspercenten   

2002 90 11 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2002 90 19 

  

--- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

-- met een gehalte aan droge stof van 12 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten   

2002 90 31 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2002 90 39 

  

--- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

-- met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichtspercenten   

2002 90 91 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2002 90 99 --- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg 14,4 TC_Tomaten (10 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2003 Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur   

2003 10 - paddenstoelen van het geslacht "Agaricus"   

2003 10 20 -- voorlopig verduurzaamd, volledig gekookt 18,4 +  

191 EUR/100 kg/net eda 

TC_Paddenstoelen (500 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 
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2003 10 30 -- andere 18,4 +  

222 EUR/100 kg/net eda 

TC_Paddenstoelen (500 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2003 20 00 - truffels 14,4 0 

2003 90 00 - andere 18,4 0 

2004 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere 

dan de producten bedoeld bij post 2006 

  

2004 10 - aardappelen   

2004 10 10 

  

-- enkel gekookt of gebakken 14,4 0 

-- andere   

2004 10 91 --- in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken 7,6 + EA 0 

2004 10 99 --- andere 17,6 0 

2004 90 - andere groenten en mengsels van groenten   

2004 90 10 -- suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net TC_Suikermais (1 500 t) 

2004 90 30 -- zuurkool, kappers en olijven 16 0 

2004 90 50 

  

-- erwten (Pisum sativum) en bonen in de dop (Phaseolus spp.) 19,2 0 

-- andere, mengsels daaronder begrepen   

2004 90 91 --- uien, enkel gekookt of gebakken 14,4 0 

2004 90 98 --- andere 17,6 0 

2005 Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, 

andere dan de producten bedoeld bij post 2006 
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2005 10 00 - gehomogeniseerde groenten 17,6 0 

2005 20 - aardappelen   

2005 20 10 

  

-- in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken 8,8 + EA 0 

-- andere   

2005 20 20 --- in schijfjes, gebakken, ook indien gezouten of gearomatiseerd, luchtdicht verpakt, geschikt voor 

onmiddellijk verbruik 

14,1 0 

2005 20 80 --- andere 14,1 0 

2005 40 00 

  

- erwten (Pisum sativum) 19,2 0 

- bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)   

2005 51 00 -- gedopt 17,6 0 

2005 59 00 -- andere 19,2 0 

2005 60 00 - asperges 17,6 0 

2005 70 00 - olijven 12,8 0 

2005 80 00 

  

- suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net TC_Suikermais (1 500 t) 

- andere groenten en mengsels van groenten   

2005 91 00 -- bamboescheuten 17,6 0 

2005 99 -- andere   

2005 99 10 --- scherpsmakende vruchten van het geslacht "Capsicum" 6,4 0 

2005 99 20 --- kappers 16 0 

2005 99 30 --- artisjokken 17,6 0 
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2005 99 40 --- wortelen 17,6 0 

2005 99 50 --- mengsels van groenten 17,6 0 

2005 99 60 --- zuurkool 16 0 

2005 99 90 --- andere 17,6 0 

2006 00 Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, 

geglaceerd of uitgekristalliseerd) 

  

2006 00 10 

  

  

- gember vrij 0 

- andere   

-- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten   

2006 00 31 --- kersen 20 + 23,9 EUR/100 kg/net 0 

2006 00 35 --- tropische vruchten en tropische noten 12,5 + 15 EUR/100 kg/net 0 

2006 00 38 

  

--- andere 20 + 23,9 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   

2006 00 91 --- tropische vruchten en tropische noten 12,5 0 

2006 00 99 --- andere 20 0 

2007 Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met 

of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

  

2007 10 - gehomogeniseerde bereidingen   

2007 10 10 

  

-- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 24 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

-- andere   
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2007 10 91 --- van tropische vruchten 15 0 

2007 10 99 

  

--- andere 24 0 

- andere   

2007 91 -- citrusvruchten   

2007 91 10 --- met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten 20 + 23 EUR/100 kg/net 0 

2007 91 30 --- met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten 20 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

2007 91 90 --- andere 21,6 0 

2007 99 

  

-- andere   

--- met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten   

2007 99 10 ---- pruimenmoes en pruimenpasta, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke 

verpakking van meer dan 100 kg en bestemd voor industriële verwerking 

22,4 0 

2007 99 20 

  

---- kastanjepasta ("crème de marrons") 24 + 19,7 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

2007 99 31 ----- van kersen 24 + 23 EUR/100 kg/net 0 

2007 99 33 ----- van aardbeien 24 + 23 EUR/100 kg/net 0 

2007 99 35 ----- van frambozen 24 + 23 EUR/100 kg/net 0 

2007 99 39 ----- andere 24 + 23 EUR/100 kg/net 0 

2007 99 50 

  

--- met een suikergehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten 24 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

--- andere   
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2007 99 93 ---- van tropische vruchten en tropische noten 15 0 

2007 99 97 ---- andere 24 0 

2008 

  

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met 

toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

- noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd   

2008 11 -- grondnoten   

2008 11 10 

  

--- pindakaas 12,8 0 

--- andere, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van   

2008 11 91 

  

---- meer dan 1 kg 11,2 0 

---- niet meer dan 1 kg   

2008 11 96 ----- gebrand 12 0 

2008 11 98 ----- andere 12,8 0 

2008 19 

  

-- andere, mengsels daaronder begrepen   

--- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg   

2008 19 11 

  

---- tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 

50 gewichtspercenten of meer 

7 0 

---- andere   

2008 19 13 ----- amandelen en pimpernoten (pistaches), gebrand 9 0 

2008 19 19 

  

----- andere 11,2 0 

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



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1161 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2008 19 91 

  

  

---- tropische noten; mengsels met een gehalte aan tropische noten en tropische vruchten van 

50 gewichtspercenten of meer 

8 0 

---- andere   

----- gebrande noten   

2008 19 93 ------ amandelen en pimpernoten (pistaches) 10,2 0 

2008 19 95 ------ andere 12 0 

2008 19 99 ----- andere 12,8 0 

2008 20 

  

  

- ananas   

-- met toegevoegde alcohol   

--- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg   

2008 20 11 ---- met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net 0 

2008 20 19 

  

---- andere 25,6 0 

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

2008 20 31 ---- met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net 0 

2008 20 39 

  

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

  

2008 20 51 ---- met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten 19,2 0 

2008 20 59 

  

---- andere 17,6 0 

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

  

2008 20 71 ---- met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten 20,8 0 
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2008 20 79 ---- andere 19,2 0 

2008 20 90 --- zonder toegevoegde suiker 18,4 0 

2008 30 

  

  

- 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 25,6 0 

2008 30 19 

  

---- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

--- andere   

2008 30 31 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 24 0 

2008 30 39 

  

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

  

2008 30 51 ---- partjes van pompelmoezen en van pomelo's 15,2 0 

2008 30 55 ---- mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen; clementines, wilkings en andere 

dergelijke kruisingen van citrusvruchten 

18,4 0 

2008 30 59 

  

---- andere 17,6 0 

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

  

2008 30 71 ---- partjes van pompelmoezen en van pomelo's 15,2 0 

2008 30 75 ---- mandarijnen, tangerines en satsuma's daaronder begrepen; clementines, wilkings en andere 

dergelijke kruisingen van citrusvruchten 

17,6 0 

2008 30 79 ---- andere 20,8 0 

2008 30 90 --- zonder toegevoegde suiker 18,4 0 
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2008 40 

  

  

  

- 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 25,6 0 

2008 40 19 

  

----- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

2008 40 21 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 24 0 

2008 40 29 

  

----- andere 25,6 0 

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

2008 40 31 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

2008 40 39 

  

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

  

2008 40 51 ---- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 17,6 0 

2008 40 59 

  

---- andere 16 0 

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

  

2008 40 71 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 19,2 0 

2008 40 79 ---- andere 17,6 0 

2008 40 90 --- zonder toegevoegde suiker 16,8 0 
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2008 50 

  

  

  

- abrikozen   

-- 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 50 11 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 25,6 0 

2008 50 19 

  

----- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

2008 50 31 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 24 0 

2008 50 39 

  

----- andere 25,6 0 

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

2008 50 51 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

2008 50 59 

  

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

  

2008 50 61 ---- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 19,2 0 

2008 50 69 

  

---- andere 17,6 0 

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

  

2008 50 71 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 20,8 0 

2008 50 79 

  

---- andere 19,2 0 

--- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking   
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2008 50 92 ---- van 5 kg of meer 13,6 0 

2008 50 94 ---- van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg 17 0 

2008 50 99 ---- van minder dan 4,5 kg 18,4 0 

2008 60 

  

  

- kersen   

-- met toegevoegde alcohol   

--- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten   

2008 60 11 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 25,6 0 

2008 60 19 

  

---- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

--- andere   

2008 60 31 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 24 0 

2008 60 39 

  

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van   

2008 60 50 ---- meer dan 1 kg 17,6 0 

2008 60 60 

  

---- niet meer dan 1 kg 20,8 0 

--- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking   

2008 60 70 ---- van 4,5 kg of meer 18,4 0 

2008 60 90 ---- van minder dan 4,5 kg 18,4 0 
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2008 70 

  

  

  

- perziken, nectarines daaronder begrepen   

-- 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 70 11 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 25,6 0 

2008 70 19 

  

----- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

2008 70 31 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 24 0 

2008 70 39 

  

----- andere 25,6 0 

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

2008 70 51 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

2008 70 59 

  

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

  

2008 70 61 ---- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 19,2 0 

2008 70 69 

  

---- andere 17,6 0 

--- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

  

2008 70 71 ---- met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten 19,2 0 

2008 70 79 

  

---- andere 17,6 0 

--- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking   
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2008 70 92 ---- van 5 kg of meer 15,2 0 

2008 70 98 ---- van minder dan 5 kg 18,4 0 

2008 80 

  

  

- 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 25,6 0 

2008 80 19 

  

---- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

--- andere   

2008 80 31 ---- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 24 0 

2008 80 39 

  

---- andere 25,6 0 

-- zonder toegevoegde alcohol   

2008 80 50 --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

17,6 0 

2008 80 70 --- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

20,8 0 

2008 80 90 

  

--- zonder toegevoegde suiker 18,4 0 

- andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen   

2008 91 00 -- palmharten 10 0 

2008 92 

  

  

  

-- mengsels   

--- met toegevoegde alcohol   

---- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten   

----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas   
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2008 92 12 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

16 0 

2008 92 14 

  

------ andere 25,6 0 

----- andere   

2008 92 16 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

16 + 2,6 EUR/100 kg/net 0 

2008 92 18 

  

  

------ andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

---- andere   

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

2008 92 32 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

15 0 

2008 92 34 

  

------ andere 24 0 

----- andere   

2008 92 36 ------ van tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

16 0 

2008 92 38 

  

  

  

------ andere 25,6 0 

--- zonder toegevoegde alcohol   

---- met toegevoegde suiker   

----- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg   

2008 92 51 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11 0 
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2008 92 59 

  

  

------ andere 17,6 0 

----- andere   

------ mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtensoorten meer bedraagt 

dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten 

  

2008 92 72 ------- tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

8,5 0 

2008 92 74 

  

------- andere 13,6 0 

------ andere   

2008 92 76 ------- tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

12 0 

2008 92 78 

  

  

------- andere 19,2 0 

---- zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking   

----- van 5 kg of meer   

2008 92 92 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11,5 0 

2008 92 93 

  

------ andere 18,4 0 

----- van 4,5 kg of meer doch minder dan 5 kg   

2008 92 94 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11,5 0 

2008 92 96 

  

------ andere 18,4 0 

----- van minder dan 4,5 kg   
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2008 92 97 ------ tropische vruchten (mengsels met een gehalte aan tropische vruchten en tropische noten van 

50 gewichtspercenten of meer daaronder begrepen) 

11,5 0 

2008 92 98 ------ andere 18,4 0 

2008 99 

  

  

-- andere   

--- met toegevoegde alcohol   

---- gember   

2008 99 11 ----- met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85% mas 10 0 

2008 99 19 

  

----- andere 16 0 

---- druiven   

2008 99 21 ----- met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten 25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net 0 

2008 99 23 

  

  

  

----- andere 25,6 0 

---- andere   

----- met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten   

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

2008 99 24 ------- tropische vruchten 16 0 

2008 99 28 

  

------- andere 25,6 0 

------ andere   

2008 99 31 ------- tropische vruchten 16 + 2,6 EUR/100 kg/net 0 
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2008 99 34 

  

  

------- andere 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net 0 

----- andere   

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

2008 99 36 ------- tropische vruchten 15 0 

2008 99 37 

  

------- andere 24 0 

------ andere   

2008 99 38 ------- tropische vruchten 16 0 

2008 99 40 

  

  

------- andere 25,6 0 

--- zonder toegevoegde alcohol   

---- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

meer dan 1 kg 

  

2008 99 41 ----- gember vrij 0 

2008 99 43 ----- druiven 19,2 0 

2008 99 45 ----- pruimen 17,6 0 

2008 99 48 ----- tropische vruchten 11 0 

2008 99 49 

  

----- andere 17,6 0 

---- met toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 

niet meer dan 1 kg 

  

2008 99 51 ----- gember vrij 0 

2008 99 63 ----- tropische vruchten 13 0 

2008 99 67 

  

  

----- andere 20,8 0 

---- zonder toegevoegde suiker   

----- pruimen in onmiddellijke verpakkingen met een netto-inhoud   
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2008 99 72 ------ van 5 kg of meer 15,2 0 

2008 99 78 ------ van minder dan 5 kg 18,4 0 

2008 99 85 ----- maïs, andere dan suikermaïs (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net 0 

2008 99 91 ----- broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeel-

gehalte van 5 of meer gewichtspercenten 

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net 0 

2008 99 99 ----- andere 18,4 0 

2009 

  

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder 

toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen 

  

- sinaasappelsap   

2009 11 

  

-- bevroren   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 11 11 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 11 19 

  

---- ander 33,6 0 

--- met een brixwaarde van niet meer dan 67   

2009 11 91 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

15,2 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 11 99 ---- ander 15,2 0 

2009 12 00 -- niet bevroren, met een brixwaarde van niet meer dan 20 12,2 0 

2009 19 

  

-- ander   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 19 11 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 
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2009 19 19 

  

---- ander 33,6 0 

--- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67   

2009 19 91 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

15,2 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 19 98 

  

---- ander 12,2 0 

- sap van pompelmoezen of van pomelo's   

2009 21 00 -- met een brixwaarde van niet meer dan 20 12 0 

2009 29 

  

-- ander   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 29 11 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 29 19 

  

---- ander 33,6 0 

--- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67   

2009 29 91 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

12 + 20,6 EUR/100 kg/net 0 

2009 29 99 

  

---- ander 12 0 

- sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd   

2009 31 

  

-- met een brixwaarde van niet meer dan 20   

--- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

2009 31 11 ---- toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 
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2009 31 19 

  

  

---- geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

--- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

---- van citroenen   

2009 31 51 ----- toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 31 59 

  

----- geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

---- van andere citrusvruchten   

2009 31 91 ----- toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 31 99 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

2009 39 

  

-- ander   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 39 11 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 39 19 

  

  

---- ander 33,6 0 

--- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67   

---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

2009 39 31 ----- toegevoegde suiker bevattend 14,4 0 

2009 39 39 

  

  

----- geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

----- van citroenen   

2009 39 51 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 14,4 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 39 55 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 14,4 0 
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2009 39 59 

  

------ geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

----- van andere citrusvruchten   

2009 39 91 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 14,4 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 39 95 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 14,4 0 

2009 39 99 

  

------ geen toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

- ananassap   

2009 41 -- met een brixwaarde van niet meer dan 20   

2009 41 10 

  

--- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

--- ander   

2009 41 91 ---- toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

2009 41 99 ---- geen toegevoegde suiker bevattend 16 0 

2009 49 

  

-- ander   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 49 11 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 49 19 

  

---- ander 33,6 0 

--- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67   

2009 49 30 

  

---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

---- ander   

2009 49 91 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 15,2 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 49 93 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 15,2 0 
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2009 49 99 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 16 0 

2009 50 - tomatensap   

2009 50 10 -- toegevoegde suiker bevattend 16 0 

2009 50 90 

  

-- ander 16,8 0 

- druivensap (druivenmost daaronder begrepen)   

2009 61 -- met een brixwaarde van niet meer dan 30   

2009 61 10 --- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

2009 61 90 --- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht 22,4 + 27 EUR/hl TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 69 

  

-- ander   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 69 11 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht 40 + 121 EUR/hl +  

20,6 EUR/100 kg/net 

TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 69 19 

  

  

---- ander Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

--- met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67   

---- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht   
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2009 69 51 ----- geconcentreerd Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

2009 69 59 

  

  

----- ander Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

---- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht   

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

2009 69 71 ------ geconcentreerd 22,4 + 131 EUR/hl +  

20,6 EUR/100 kg/net 

TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 69 79 ------ ander 22,4 + 27 EUR/hl +  

20,6 EUR/100 kg/net 

TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 69 90 

  

----- ander 22,4 + 27 EUR/hl TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

- appelsap   

2009 71 -- met een brixwaarde van niet meer dan 20   

2009 71 20 --- toegevoegde suiker bevattend 18 TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 
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2009 71 99 --- geen toegevoegde suiker bevattend 18 TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 79 

  

-- ander   

--- met een brixwaarde van meer dan 67   

2009 79 11 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht 30 + 18,4 EUR/100 kg/net TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 79 19 

  

---- ander 30 TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

--- met een brixwaarde van meer dan 20 doch niet meer dan 67   

2009 79 30 

  

---- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend 18 TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

---- ander   
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2009 79 91 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 18 + 19,3 EUR/100 kg/net TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 79 93 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 18 TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 79 99 ----- geen toegevoegde suiker bevattend 18 TC_Druivensap en 

appelsap  

(10 000 - 20 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

(1) 

2009 80 

  

  

- sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd   

-- met een brixwaarde van meer dan 67   

--- perensap   

2009 80 11 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 80 19 

  

  

---- ander 33,6 0 

--- ander   

---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

2009 80 34 ----- sap van tropische vruchten 21 + 12,9 EUR/100 kg/net 0 

2009 80 35 

  

----- ander 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

---- ander   
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2009 80 36 ----- sap van tropische vruchten 21 0 

2009 80 38 

  

  

----- ander 33,6 0 

-- met een brixwaarde van niet meer dan 67   

--- perensap   

2009 80 50 

  

---- met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend 19,2 0 

---- ander   

2009 80 61 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 19,2 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 80 63 ----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 19,2 0 

2009 80 69 

  

  

----- geen toegevoegde suiker bevattend 20 0 

--- ander   

---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, toegevoegde suiker bevattend   

2009 80 71 ----- kersensap 16,8 0 

2009 80 73 ----- sap van tropische vruchten 10,5 0 

2009 80 79 

  

  

----- ander 16,8 0 

---- ander   

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

2009 80 85 ------ sap van tropische vruchten 10,5 +  

12,9 EUR/100 kg/net 

0 

2009 80 86 

  

------ ander 16,8 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

----- met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten   
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2009 80 88 ------ sap van tropische vruchten 10,5 0 

2009 80 89 

  

------ ander 16,8 0 

----- geen toegevoegde suiker bevattend   

2009 80 95 ------ vruchtensap van de soort "Vaccinium macrocarpon" 14 0 

2009 80 96 ------ kersensap 17,6 0 

2009 80 97 ------ sap van tropische vruchten 11 0 

2009 80 99 ------ ander 17,6 0 

2009 90 

  

  

- mengsels van sappen   

-- met een brixwaarde van meer dan 67   

--- mengsels van sap van appelen en van sap van peren   

2009 90 11 ---- met een waarde van niet meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 90 19 

  

---- andere 33,6 0 

--- andere   

2009 90 21 ---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht 33,6 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 90 29 

  

  

---- andere 33,6 0 

-- met een brixwaarde van niet meer dan 67   

--- mengsels van sap van appelen en van sap van peren   

2009 90 31 ---- met een waarde van niet meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht en met een gehalte aan 

toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 

20 + 20,6 EUR/100 kg/net 0 
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2009 90 39 

  

  

  

---- andere 20 0 

--- andere   

---- met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

----- mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen   

2009 90 41 ------ toegevoegde suiker bevattend 15,2 0 

2009 90 49 

  

------ andere 16 0 

----- andere   

2009 90 51 ------ toegevoegde suiker bevattend 16,8 0 

2009 90 59 

  

  

------ andere 17,6 0 

---- met een waarde van niet meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht   

----- mengsels van sap van citrusvruchten en van sap van ananassen   

2009 90 71 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten 15,2 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

2009 90 73 ------ met een gehalte aan toegevoegde suiker van niet meer dan 30 gewichtspercenten 15,2 0 

2009 90 79 

  

  

------ geen toegevoegde suiker bevattend 16 0 

----- andere   

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

2009 90 92 ------- mengsels van sap van tropische vruchten 10,5 +  

12,9 EUR/100 kg/net 

0 

2009 90 94 

  

------- andere 16,8 +  

20,6 EUR/100 kg/net 

0 

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

2009 90 95 ------- mengsels van sap van tropische vruchten 10,5 0 
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2009 90 96 

  

------- andere 16,8 0 

------ geen toegevoegde suiker bevattend   

2009 90 97 ------- mengsels van sap van tropische vruchten 11 0 

2009 90 98 ------- andere 17,6 0 

(1) Lineaire verhoging in 5 jaar. 
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21 HOOFDSTUK 21 - DIVERSE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE   

2101 

  

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

producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande 

koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan 

  

- extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis 

van koffie 

  

2101 11 00 -- extracten, essences en concentraten 9 0 

2101 12 -- preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie   

2101 12 92 --- preparaten op basis van extracten, essences of concentraten van koffie 11,5 0 

2101 12 98 --- andere 9 + EA TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 

2101 20 - extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten 

of op basis van thee of van maté 

  

2101 20 20 

  

-- extracten, essences en concentraten 6 0 

-- preparaten   

2101 20 92 --- op basis van extracten, essences en concentraten, van thee of van maté 6 0 

2101 20 98 --- andere 6,5 + EA TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 
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2101 30 

  

- gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten 

daarvan 

  

-- gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten   

2101 30 11 --- gebrande cichorei 11,5 0 

2101 30 19 

  

--- andere 5,1 + 12,7 EUR/100 kg/net 0 

-- extracten, essences en concentraten van gebrande cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten   

2101 30 91 --- van gebrande cichorei 14,1 0 

2101 30 99 --- andere 10,8 +  

22,7 EUR/100 kg/net 

0 

2102 Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere dan de vaccins bedoeld 

bij post 3002); samengesteld bakpoeder 

  

2102 10 - levende gist   

2102 10 10 

  

-- reinculturen van gist 10,9 0 

-- bakkersgist   

2102 10 31 --- gedroogd 12 + 49,2 EUR/100 kg/net 0 

2102 10 39 --- andere 12 + 14,5 EUR/100 kg/net 0 

2102 10 90 -- andere 14,7 0 

2102 20 

  

- inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood   

-- inactieve gist   
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2102 20 11 --- 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 

8,3 0 

2102 20 19 --- andere 5,1 0 

2102 20 90 -- andere vrij 0 

2102 30 00 - samengesteld bakpoeder 6,1 0 

2103 Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en 

bereide mosterd 

  

2103 10 00 - sojasaus 7,7 0 

2103 20 00 - tomatenketchup en andere tomatensausen 10,2 0 

2103 30 - mosterdmeel en bereide mosterd   

2103 30 10 -- mosterdmeel vrij 0 

2103 30 90 -- bereide mosterd 9 0 

2103 90 - andere   

2103 90 10 -- mangochutney, vloeibaar vrij 0 

2103 90 30 -- aromatische bitters met een alcohol-volumegehalte van 44,2 of meer doch niet meer dan 49,2% vol, 

bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine, kruiden en diverse 

ingrediënten en met een suikergehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten in 

verpakkingen met een inhoudsruimte van niet meer dan 0,5 l 

vrij 0 

2103 90 90 -- andere 7,7 0 
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2104 Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde gehomogeniseerde 

producten voor menselijke consumptie 

  

2104 10 00 - preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon 11,5 0 

2104 20 00 - samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie 14,1 0 

2105 00 Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend   

2105 00 10 

  

- geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend 8,6 + 20,2 EUR/100 kg/net 

MAX 19,4 +  

9,4 EUR/100 kg/ne 

0 

- met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen   

2105 00 91 -- van 3 of meer doch minder dan 7 gewichtspercenten 8 + 38,5 EUR/100 kg/ 

net MAX 18,1 +  

7 EUR/100 kg/net 

0 

2105 00 99 -- van 7 of meer gewichtspercenten 7,9 + 54 EUR/100 kg/ 

net MAX 17,8 +  

6,9 EUR/100 kg/net 

0 

2106 Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen   

2106 10 - proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen   

2106 10 20 -- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichts-

percenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

12,8 0 

2106 10 80 -- andere EA TC_Verwerkte room  

(300 - 500 t) (1) 

2106 90 - andere   
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2106 90 20 

  

-- samengestelde alcoholhoudende preparaten, andere dan op basis van reukstoffen, van de soort 

gebruikt voor de vervaardiging van dranken 

17,3 MIN 1 EUR/% vol/hl 0 

-- suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen   

2106 90 30 

  

--- isoglucose 42,7 EUR/100 kg/net mas TC_Suikerstroop (2 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

--- andere   

2106 90 51 ---- van lactose 14 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 55 ---- van glucose en van maltodextrine 20 EUR/100 kg/net TC_Suikerstroop (2 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

2106 90 59 

  

---- andere 0,4 EUR/100 kg/net TC_Suikerstroop (2 000 t 

uitgedrukt in nettogewicht) 

-- andere   

2106 90 92 --- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichts-

percenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

12,8 0 

2106 90 98 --- andere 9 + EA TC_Producten voor 

menselijke consumptie 

(2 000 t) 
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22 HOOFDSTUK 22 - DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN   

2201 Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde 

suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs en sneeuw 

  

2201 10 

  

- mineraalwater en spuitwater   

-- natuurlijk mineraalwater   

2201 10 11 --- niet-koolzuurgashoudend vrij 0 

2201 10 19 --- ander vrij 0 

2201 10 90 -- ander vrij 0 

2201 90 00 - andere vrij 0 

2202 Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere 

zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en 

groentesappen bedoeld bij post 2009 

  

2202 10 00 - water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere 

zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd 

9,6 0 

2202 90 - andere   

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 

9,6 0 

-- andere, met een gehalte aan vetstoffen afkomstig van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en 

met 0404 

  

2202 90 91 --- van minder dan 0,2 gewichtspercent 6,4 + 13,7 EUR/100 kg/net 0 

2202 90 95 --- van 0,2 of meer doch minder dan 2 gewichtspercenten 5,5 + 12,1 EUR/100 kg/net 0 
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2202 90 99 --- van 2 of meer gewichtspercenten 5,4 + 21,2 EUR/100 kg/net TC_Verwerkte room  

(300 - 500 t) (1) 

2203 00 

  

Bier van mout   

- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 10 l   

2203 00 01 -- verpakt in flessen vrij 0 

2203 00 09 -- ander vrij 0 

2203 00 10 - in verpakkingen inhoudende meer dan 10 l vrij 0 

2204 Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere 

dan bedoeld bij post 2009 

  

2204 10 

  

- mousserende wijn   

-- met een effectief alcohol-volumegehalte van 8,5% vol of meer   

2204 10 11 --- champagne 32 EUR/hl 0 

2204 10 19 

  

--- andere 32 EUR/hl 0 

-- andere   

2204 10 91 --- Asti spumante 32 EUR/hl 0 

2204 10 99 

  

--- andere 32 EUR/hl 0 

- andere wijn; druivenmost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is verhinderd of gestuit   

2204 21 -- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l   
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2204 21 10 

  

  

  

  

--- wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10, verpakt in flessen, gesloten door middel 

van een champignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden, banden of anderszins is 

geborgd; anders verpakte wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door 

koolzuurgas in oplossing van 1 of meer doch minder dan 3 bar 

32 EUR/hl 0 

--- andere   

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 13% vol   

----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)   

------ witte wijn   

2204 21 11 ------- Alsace (Elzas) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 12 ------- Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 13 ------- Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 17 ------- Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 18 ------- Mosel-Saar-Ruwer 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 19 ------- Pfalz 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 22 ------- Rheinhessen 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 23 ------- Tokaj 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 24 ------- Lazio (Latium) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 26 ------- Toscana (Toscane) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 27 ------- Trentino, Alto Adige (Zuid-Tirol) en Friuli 13,1 EUR/hl 0 
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2204 21 28 ------- Veneto 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 32 ------- Vinho Verde 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 34 ------- Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 36 ------- Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 37 ------- Valencia 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 38 

  

------- andere 13,1 EUR/hl 0 

------ andere   

2204 21 42 ------- Bordeaux 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 43 ------- Bourgogne 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 44 ------- Beaujolais 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 46 ------- Côtes-du-Rhône 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 47 ------- Languedoc-Roussillon 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 48 ------- Val de Loire 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 62 ------- Piemonte 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 66 ------- Toscana (Toscane) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 67 ------- Trentino en Alto Adige (Zuid-Tirol) 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 68 ------- Veneto 13,1 EUR/hl 0 
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2204 21 69 ------- Dão, Bairrada en Douro 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 71 ------- Navarra 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 74 ------- Penedés 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 76 ------- Rioja 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 77 ------- Valdepeñas 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 78 

  

------- andere 13,1 EUR/hl 0 

----- andere   

2204 21 79 ------ witte wijn 13,1 EUR/hl 0 

2204 21 80 

  

  

  

------ andere 13,1 EUR/hl 0 

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15% vol   

----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)   

------ witte wijn   

2204 21 81 ------- Tokaj 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 82 ------- andere 15,4 EUR/hl 0 

2204 21 83 

  

------ andere 15,4 EUR/hl 0 

----- andere   

2204 21 84 ------ witte wijn 15,4 EUR/hl 0 
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2204 21 85 

  

------ andere 15,4 EUR/hl 0 

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18% vol   

2204 21 87 ----- Marsalawijn 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 88 ----- Samoswijn en muskaatwijn van Limnos 18,6 EUR/hl 0 

2204 21 89 ----- Portwijn 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 91 ----- Madeirawijn en Moscatel de Setubal 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 92 ----- Sherrywijn (Xereswijn) 14,8 EUR/hl 0 

2204 21 94 

  

----- andere 18,6 EUR/hl 0 

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22% vol   

2204 21 95 ----- Portwijn 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 96 ----- Madeirawijn, Sherrywijn (Xereswijn) en Moscatel de Setubal 15,8 EUR/hl 0 

2204 21 98 ----- andere 20,9 EUR/hl 0 

2204 21 99 ---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 22% vol 1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 29 -- andere   
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2204 29 10 

  

  

  

  

--- wijn, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2204 10, verpakt in flessen, gesloten door middel 

van een champignonvormige stop, terwijl de afsluiting daarvan door draden, banden of anderszins is 

geborgd; anders verpakte wijn die bij 20 °C een overdruk heeft die is teweeggebracht door 

koolzuurgas in oplossing van 1 of meer doch minder dan 3 bar 

32 EUR/hl 0 

--- andere   

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 13% vol   

----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)   

------ witte wijn   

2204 29 11 ------- Tokaj 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 12 ------- Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 13 ------- Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 17 ------- Val de Loire 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 18 

  

------- andere 9,9 EUR/hl 0 

------ andere   

2204 29 42 ------- Bordeaux 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 43 ------- Bourgogne 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 44 ------- Beaujolais 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 46 ------- Côtes-du-Rhône 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 47 ------- Languedoc-Roussillon 9,9 EUR/hl 0 
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2204 29 48 ------- Val de Loire 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 58 

  

  

------- andere 9,9 EUR/hl 0 

----- andere   

------ witte wijn   

2204 29 62 ------- Sicilia (Sicilië) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 64 ------- Veneto 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 65 

  

------- andere 9,9 EUR/hl 0 

------ andere   

2204 29 71 ------- Puglia (Apulië) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 72 ------- Sicilia (Sicilië) 9,9 EUR/hl 0 

2204 29 75 

  

  

  

------- andere 9,9 EUR/hl 0 

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 doch niet meer dan 15% vol   

----- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)   

------ witte wijn   

2204 29 77 ------- Tokaj 14,2 EUR/hl 0 

2204 29 78 ------- andere 12,1 EUR/hl 0 
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2204 29 82 

  

------ andere 12,1 EUR/hl 0 

----- andere   

2204 29 83 ------ witte wijn 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 84 

  

------ andere 12,1 EUR/hl 0 

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 15 doch niet meer dan 18% vol   

2204 29 87 ----- Marsalawijn 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 88 ----- Samoswijn en muskaatwijn van Limnos 15,4 EUR/hl 0 

2204 29 89 ----- Portwijn 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 91 ----- Madeirawijn en Moscatel de Setubal 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 92 ----- Sherrywijn (Xereswijn) 12,1 EUR/hl 0 

2204 29 94 

  

----- andere 15,4 EUR/hl 0 

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 doch niet meer dan 22% vol   

2204 29 95 ----- Portwijn 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 96 ----- Madeirawijn, Sherrywijn (Xereswijn) en Moscatel de Setubal 13,1 EUR/hl 0 

2204 29 98 ----- andere 20,9 EUR/hl 0 

2204 29 99 ---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 22% vol 1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 30 - andere druivenmost   
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2204 30 10 

  

  

-- gedeeltelijk gegiste druivenmost, ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van 

alcohol is gestuit 

32 0 

-- andere   

--- met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm³ bij 20 °C en met een effectief alcohol-

volumegehalte van niet meer dan 1% vol 

  

2204 30 92 ---- geconcentreerd Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

2204 30 94 

  

---- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

--- andere   

2204 30 96 ---- geconcentreerd Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

2204 30 98 ---- andere Zie bijlage 2 Vrij ad valorem 

(invoerprijs) 

2205 Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen   

2205 10 - in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l   

2205 10 10 -- met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18% vol 10,9 EUR/hl 0 

2205 10 90 -- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol 0,9 EUR/% vol/hl +  

6,4 EUR/hl 

0 

2205 90 - andere   

2205 90 10 -- met een effectief alcohol-volumegehalte van niet meer dan 18% vol 9 EUR/hl 0 
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2205 90 90 -- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol 0,9 EUR/% vol/hl 0 

2206 00 Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perenwijn, honigdrank); mengsels van gegiste 

dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije dranken, elders genoemd noch elders onder 

begrepen 

  

2206 00 10 

  

  

- piquette 1,3 EUR/% vol/hl  

MIN 7,2 EUR/hl 

0 

- andere   

-- mousserend   

2206 00 31 --- appelwijn en perenwijn 19,2 EUR/hl 0 

2206 00 39 

  

  

--- andere 19,2 EUR/hl 0 

-- niet mousserend, in verpakkingen inhoudende   

--- niet meer dan 2 l   

2206 00 51 ---- appelwijn en perenwijn 7,7 EUR/hl 0 

2206 00 59 

  

---- andere 7,7 EUR/hl 0 

--- meer dan 2 l   

2206 00 81 ---- appelwijn en perenwijn 5,76 EUR/hl 0 

2206 00 89 ---- andere 5,76 EUR/hl 0 

2207 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80% vol of meer; ethylalcohol 

en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte 
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2207 10 00 - ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80% vol of meer 19,2 EUR/hl TC_Ethanol  

(27 000 - 100 000 t) (1) 

2207 20 00 - ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte 10,2 EUR/hl TC_Ethanol  

(27 000 - 100 000 t) (1) 

2208 Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80% vol; 

gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten 

  

2208 20 

  

- dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer   

-- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l   

2208 20 12 --- Cognac vrij 0 

2208 20 14 --- Armagnac vrij 0 

2208 20 26 --- Grappa vrij 0 

2208 20 27 --- Brandy de Jerez vrij 0 

2208 20 29 

  

--- andere vrij 0 

-- in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l   

2208 20 40 

  

--- ruw distillaat vrij 0 

--- andere   

2208 20 62 ---- Cognac vrij 0 

2208 20 64 ---- Armagnac vrij 0 
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2208 20 86 ---- Grappa vrij 0 

2208 20 87 ---- Brandy de Jerez vrij 0 

2208 20 89 ---- andere vrij 0 

2208 30 

  

- whisky   

-- zogenaamde Bourbon whisky, in verpakkingen inhoudende   

2208 30 11 --- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 19 

  

  

--- meer dan 2 l vrij 0 

-- zogenaamde Scotch whisky   

--- zogenaamde malt whisky, in verpakkingen inhoudende   

2208 30 32 ---- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 38 

  

---- meer dan 2 l vrij 0 

--- zogenaamde blended whisky, in verpakkingen inhoudende   

2208 30 52 ---- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 58 

  

---- meer dan 2 l vrij 0 

--- andere, in verpakkingen inhoudende   

2208 30 72 ---- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 78 

  

---- meer dan 2 l vrij 0 

-- andere, in verpakkingen inhoudende   
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2208 30 82 --- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 30 88 --- meer dan 2 l vrij 0 

2208 40 

  

- rum en andere gedistilleerde dranken verkregen door het distilleren van gegiste suikerrietproducten   

-- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l   

2208 40 11 

  

--- rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl 

zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent 

0,6 EUR/% vol/hl +  

3,2 EUR/hl 

0 

--- andere   

2208 40 31 ---- met een waarde van meer dan 7,9 EUR/l zuivere alcohol vrij 0 

2208 40 39 

  

---- andere 0,6 EUR/% vol/hl +  

3,2 EUR/hl 

0 

-- in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l   

2208 40 51 

  

--- rum met een gehalte aan vluchtige stoffen, andere dan ethylalcohol en methylalcohol, van 225 g/hl 

zuivere alcohol of meer, met een tolerantie van 10 percent 

0,6 EUR/% vol/hl 0 

--- andere   

2208 40 91 ---- met een waarde van meer dan 2 EUR/l zuivere alcohol vrij 0 

2208 40 99 ---- andere 0,6 EUR/% vol/hl 0 

2208 50 

  

- gin en jenever   

-- gin, in verpakkingen inhoudende   

2208 50 11 --- niet meer dan 2 l vrij 0 
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2208 50 19 

  

--- meer dan 2 l vrij 0 

-- jenever, in verpakkingen inhoudende   

2208 50 91 --- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 50 99 --- meer dan 2 l vrij 0 

2208 60 

  

- wodka   

-- met een alcohol-volumegehalte van niet meer dan 45,4% vol, in verpakkingen inhoudende   

2208 60 11 --- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 60 19 

  

--- meer dan 2 l vrij 0 

-- met een alcohol-volumegehalte van meer dan 45,4% vol, in verpakkingen inhoudende   

2208 60 91 --- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 60 99 --- meer dan 2 l vrij 0 

2208 70 - likeuren   

2208 70 10 -- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 70 90 -- in verpakkingen inhoudende meer dan 2 l vrij 0 

2208 90 

  

- andere   

-- arak, in verpakkingen inhoudende   

2208 90 11 --- niet meer dan 2 l vrij 0 
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2208 90 19 

  

--- meer dan 2 l vrij 0 

-- pruimenbrandewijn, perenbrandewijn en kersenbrandewijn, in verpakkingen inhoudende   

2208 90 33 --- niet meer dan 2 l vrij 0 

2208 90 38 

  

  

--- meer dan 2 l vrij 0 

-- andere gedistilleerde dranken en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten, in 

verpakkingen inhoudende 

  

--- niet meer dan 2 l   

2208 90 41 

  

  

  

---- ouzo vrij 0 

---- andere   

----- gedistilleerde dranken   

------ uit fruit   

2208 90 45 ------- Calvados vrij 0 

2208 90 48 

  

------- andere vrij 0 

------ andere   

2208 90 52 ------- zogenaamde "Korn" vrij 0 

2208 90 54 ------- tequila vrij 0 

2208 90 56 ------- andere vrij 0 
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2208 90 69 

  

  

----- andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten vrij 0 

--- meer dan 2 l   

---- gedistilleerde dranken   

2208 90 71 ----- uit fruit vrij 0 

2208 90 75 ----- tequila vrij 0 

2208 90 77 ----- andere vrij 0 

2208 90 78 

  

---- andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten vrij 0 

-- ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80% vol, in 

verpakkingen inhoudende 

  

2208 90 91 --- niet meer dan 2 l 1 EUR/% vol/hl +  

6,4 EUR/hl 

TC_Ethanol  

(27 000 - 100 000 t) (1) 

2208 90 99 --- meer dan 2 l 1 EUR/% vol/hl TC_Ethanol  

(27 000 - 100 000 t) (1) 

2209 00 

  

 Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur   

- wijnazijn, in verpakkingen inhoudende   

2209 00 11 -- niet meer dan 2 l 6,4 EUR/hl 0 

2209 00 19 

  

-- meer dan 2 l 4,8 EUR/hl 0 

- andere, in verpakkingen inhoudende   

2209 00 91 -- niet meer dan 2 l 5,12 EUR/hl 0 

2209 00 99 -- meer dan 2 l 3,84 EUR/hl 0 
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23 HOOFDSTUK 23 - RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE; BEREID VOEDSEL 

VOOR DIEREN 

  

2301 Meel, poeder en pellets van vlees, van slachtafvallen, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of 

van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie; kanen 

  

2301 10 00 - meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen vrij 0 

2301 20 00 - meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde 

waterdieren 

vrij 0 

2302 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 10 - van maïs   

2302 10 10 -- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten 44 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 

2302 10 90 -- andere 89 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 

2302 30 - van tarwe   

2302 30 10 -- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 

10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer dan 10 gewichts-

percenten van het product door de zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef gevallen is, 

berekend op basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt 

44 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 

2302 30 90 -- andere 89 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 
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2302 40 

  

- van andere granen   

-- van rijst   

2302 40 02 --- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten 44 EUR/t 0 

2302 40 08 

  

--- andere 89 EUR/t 0 

-- andere   

2302 40 10 --- met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 

10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of, indien meer dan 10 gewichts-

percenten van het product door de zeef valt, het asgehalte van het product dat door de zeef gevallen is, 

berekend op basis van de droge stof, 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt 

44 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 

2302 40 90 --- andere 89 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 

2302 50 00 - van peulvruchten 5,1 0 

2303 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 

  

2303 10 

  

- 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 320 EUR/t TC_Zemelen  

(16 000 - 21 000 t) (1) 
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2303 10 19 --- van niet meer dan 40 gewichtspercenten vrij 0 

2303 10 90 -- andere vrij 0 

2303 20 - bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie   

2303 20 10 -- bietenpulp vrij 0 

2303 20 90 -- andere vrij 0 

2303 30 00 - bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen vrij 0 

2304 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of 

in pellets 

vrij 0 

2305 00 00 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien 

fijngemaakt of in pellets 

vrij 0 

2306 Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van plantaardige vetten of oliën, ook 

indien fijngemaakt of in pellets, andere dan die bedoeld bij post 2304 of 2305 

  

2306 10 00 - van katoenzaad vrij 0 

2306 20 00 - van lijnzaad vrij 0 

2306 30 00 

  

- van zonnebloempitten vrij 0 

- van kool- of van raapzaad   
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2306 41 00 -- van kool- en raapzaad met een laag gehalte aan erucazuur vrij 0 

2306 49 00 -- andere vrij 0 

2306 50 00 - van kokosnoten of van kopra vrij 0 

2306 60 00 - van palmnoten of van palmpitten vrij 0 

2306 90 - andere   

2306 90 05 

  

  

-- van maïskiemen vrij 0 

-- andere   

--- perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen   

2306 90 11 ---- met een gehalte aan olijfolie van niet meer dan 3 gewichtspercenten vrij 0 

2306 90 19 ---- met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten 48 €/t 0 

2306 90 90 --- andere vrij 0 

2307 00 

  

Wijnmoer; ruwe wijnsteen   

- wijnmoer   

2307 00 11 -- met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 7,9% mas en met een gehalte aan droge stof 

van 25 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

2307 00 19 -- andere 1,62 EUR/kg/tot. alc. 0 
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2307 00 90 - ruwe wijnsteen vrij 0 

2308 00 

  

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 00 11 -- met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 4,3% mas en met een gehalte aan droge stof 

van 40 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

2308 00 19 -- andere 1,62 EUR/kg/tot. alc. 0 

2308 00 40 - eikels en wilde kastanjes; draf (droesem) van vruchten, andere dan druiven vrij 0 

2308 00 90 - andere 1,6 0 

2309 Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren   

2309 10 

  

  

  

- honden- en kattenvoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein   

-- bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld 

bij de onderverdelingen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 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 11 ----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

vrij 0 

2309 10 13 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 498 EUR/t 0 
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2309 10 15 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten 730 EUR/t 0 

2309 10 19 

  

----- met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten 948 EUR/t 0 

---- met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten   

2309 10 31 ----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

vrij 0 

2309 10 33 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 530 EUR/t 0 

2309 10 39 

  

----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 888 EUR/t 0 

---- met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten   

2309 10 51 ----- geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

102 EUR/t 0 

2309 10 53 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 577 EUR/t 0 

2309 10 59 ----- met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 730 EUR/t 0 

2309 10 70 --- geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch 

wel zuivelproducten bevattend 

948 EUR/t 0 

2309 10 90 -- andere 9,6 0 

2309 90 - andere   

2309 90 10 -- visperswater en perswater van zeezoogdieren ("solubles") 3,8 0 
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2309 90 20 

  

  

  

  

-- producten bedoeld bij aanvullende aantekening (GN) 5 op dit hoofdstuk vrij 0 

-- andere, zogenaamde "premelanges" daaronder begrepen   

--- bevattende glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, bedoeld 

bij de onderverdelingen 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 en 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 

23 EUR/t 0 

2309 90 33 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 498 EUR/t 0 

2309 90 35 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer doch minder dan 75 gewichtspercenten 730 EUR/t 0 

2309 90 39 

  

------ met een gehalte aan zuivelproducten van 75 of meer gewichtspercenten 948 EUR/t 0 

----- met een zetmeelgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten   

2309 90 41 ------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

55 EUR/t 0 

2309 90 43 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 530 EUR/t 0 

2309 90 49 

  

------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 888 EUR/t 0 

----- met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten   

2309 90 51 ------ geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 

10 gewichtspercenten 

102 EUR/t 0 

2309 90 53 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 10 of meer doch minder dan 50 gewichtspercenten 577 EUR/t 0 
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2309 90 59 ------ met een gehalte aan zuivelproducten van 50 of meer gewichtspercenten 730 EUR/t 0 

2309 90 70 

  

---- geen zetmeel, glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltodextrine of maltodextrinestroop, doch 

wel zuivelproducten bevattend 

948 EUR/t 0 

--- andere   

2309 90 91 

  

---- bietenpulp waaraan melasse is toegevoegd 12 0 

---- andere   

2309 90 95 ----- met een gehalte aan cholinechloride van 49 gewichtspercenten of meer, op een organische of 

anorganische drager 

9,6 0 

2309 90 99 ----- andere 9,6 0 

24 HOOFDSTUK 24 - TABAK EN TOT VERBRUIK BEREIDE TABAKSSURROGATEN   

2401 Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak   

2401 10 

  

- ongestripte tabak   

-- tabak van de soort Virginia, "flue-cured"; tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder 

begrepen, "light-air-cured"; tabak van de soort Maryland, "light-air-cured", en "fire-cured" tabak 

  

2401 10 10 --- van de soort Virginia, "flue-cured" 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 20 --- van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, "light-air-cured" 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 
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2401 10 30 

  

--- van de soort Maryland, "light-air-cured" 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

--- "fire-cured"   

2401 10 41 ---- van de soort Kentucky 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 49 

  

---- andere 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

-- andere   

2401 10 50 --- "light-air-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 60 --- van de soort Oriënt, "sun-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 70 --- "dark-air-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 80 --- "flue-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 90 --- andere 10 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 
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2401 20 

  

- geheel of gedeeltelijk gestripte tabak   

-- tabak van de soort Virginia, "flue-cured"; tabak van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder 

begrepen, "light-air-cured"; tabak van de soort Maryland, "light-air-cured", en "fire-cured" tabak 

  

2401 20 10 --- van de soort Virginia, "flue-cured" 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 20 --- van de soort Burley, Burleyhybriden daaronder begrepen, "light-air-cured" 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 30 

  

--- van de soort Maryland, "light-air-cured" 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

--- "fire-cured"   

2401 20 41 ---- van de soort Kentucky 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 49 

  

---- andere 18,4 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 24 EUR/100 kg/net 

0 

-- andere   

2401 20 50 --- "light-air-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 60 --- van de soort Oriënt, "sun-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 
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2401 20 70 --- "dark-air-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 80 --- "flue-cured" 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 90 --- andere 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 30 00 - afvallen van tabak 11,2 MIN 22 EUR/ 

100 kg/net  

MAX 56 EUR/100 kg/net 

0 

2402 Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten   

2402 10 00 - sigaren en cigarillo's, tabak bevattend 26 TC_Sigaretten (2 500 t) 

2402 20 - sigaretten, tabak bevattend   

2402 20 10 -- kruidnagels bevattend 10 0 

2402 20 90 -- andere 57,6 TC_Sigaretten (2 500 t) 

2402 90 00 - andere 57,6 0 

2403 Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" 

tabak; tabaksextracten en tabakssausen 

  

2403 10 - rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding   

2403 10 10 -- in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 g 74,9 0 

2403 10 90 -- andere 74,9 0 
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  - andere   

2403 91 00 -- "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak 16,6 0 

2403 99 -- andere   

2403 99 10 --- pruimtabak en snuif 41,6 0 

2403 99 90 --- andere 16,6 0 

V  FDELING V - MINERALE PRODUCTEN   

25 HOOFDSTUK 25 - ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT   

2501 00 Zout (keuken- en tafelzout 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; zeewater 

  

2501 00 10 

  

- zeewater; moederloog vrij 0 

- zout (steen-, klip- en mijnzout, zeezout, geraffineerd zout, met inbegrip van bereid industrie-, 

keuken- en tafelzout) en zuiver natriumchloride, ook indien opgelost in water of met toegevoegde 

zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan of om de strooibaarheid te bevorderen 

  

2501 00 31 

  

-- bestemd om chemisch te worden verwerkt (het scheiden van natrium en chloor) voor de 

vervaardiging van andere producten 

vrij 0 

-- ander   
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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 

1,7 EUR/1 000 kg/net 3 

--- ander   

2501 00 91 ---- zout geschikt voor menselijke consumptie 2,6 EUR/1 000 kg/net 3 

2501 00 99 ---- ander 2,6 EUR/1 000 kg/net 3 

2502 00 00 IJzerkies, ongeroost vrij 0 

2503 00 Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel   

2503 00 10 - ruwe zwavel en niet-geraffineerde zwavel vrij 0 

2503 00 90 - andere 1,7 0 

2504 Natuurlijk grafiet   

2504 10 00 - in poeder of in schilfers vrij 0 

2504 90 00 - ander vrij 0 

2505 Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend zand bedoeld bij 

hoofdstuk 26 

  

2505 10 00 - kiezelzand en kwartszand vrij 0 

2505 90 00 - ander zand vrij 0 

2506 Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in 

blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 

dergelijke wijze 
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2506 10 00 - kwarts vrij 0 

2506 20 00 - kwartsiet vrij 0 

2507 00 Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand   

2507 00 20 - kaolien vrij 0 

2507 00 80 - andere kaolienhoudende klei vrij 0 

2508 Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 6806), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, 

ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde 

  

2508 10 00 - bentoniet vrij 0 

2508 30 00 - vuurvaste klei vrij 0 

2508 40 00 - andere klei vrij 0 

2508 50 00 - andalusiet, kyaniet en sillimaniet vrij 0 

2508 60 00 - mulliet vrij 0 

2508 70 00 - chamotte- en dinasaarde vrij 0 

2509 00 00 Krijt vrij 0 

2510 Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd krijt   

2510 10 00 - niet gemalen vrij 0 

2510 20 00 - gemalen vrij 0 
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2511 Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet), ook indien 

gebrand, ander dan bariumoxide bedoeld bij post 2816 

  

2511 10 00 - natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet) vrij 0 

2511 20 00 - natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet) vrij 0 

2512 00 00 Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden 

met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien gebrand 

vrij 0 

2513 Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijst-

middelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan 

  

2513 10 00 - puimsteen vrij 0 

2513 20 00 - amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen vrij 0 

2514 00 00 Leisteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of 

rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

vrij 0 

2515 

  

Marmer, travertijn, ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, met 

een schijnbare dichtheid van 2,5 of meer, en albast, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in 

blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 

dergelijke wijze 

  

- marmer en travertijn   

2515 11 00 -- onbewerkt of enkel kantrecht behouwen vrij 0 

2515 12 -- blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 

dergelijke wijze 

  

2515 12 20 --- met een dikte van niet meer dan 4 cm vrij 0 
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2515 12 50 --- met een dikte van meer dan 4 doch niet meer dan 25 cm vrij 0 

2515 12 90 --- andere vrij 0 

2515 20 00 - ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf; albast vrij 0 

2516 

  

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het 

bouwbedrijf, ook indien enkel kantrecht behouwen dan wel in blokken of in platen van vierkante of 

rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze 

  

- graniet   

2516 11 00 -- onbewerkt of enkel kantrecht behouwen vrij 0 

2516 12 -- blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op 

dergelijke wijze 

  

2516 12 10 --- met een dikte van niet meer dan 25 cm vrij 0 

2516 12 90 --- andere vrij 0 

2516 20 00 - zandsteen vrij 0 

2516 90 00 - andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf vrij 0 

2517 Keistenen, grind, steenslag, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, voor 

het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en 

vuurstenen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan; macadam van hoogoven-

slakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien dit de in het eerste 

gedeelte van de post genoemde stoffen bevat; teermacadam; korrels, scherven, splinters en poeder van 

de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook indien zij een warmtebehandeling hebben 

ondergaan 
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2517 10 - keistenen, grind en steenslag van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van beton, 

voor het verharden van wegen, als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast, rolstenen en 

vuursteen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan 

  

2517 10 10 -- keistenen, grind, vuurstenen en rolstenen vrij 0 

2517 10 20 -- steenslag van dolomiet en van kalksteen vrij 0 

2517 10 80 -- andere vrij 0 

2517 20 00 - macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële afvallen, ook indien 

dit de in onderverdeling 2517 10 genoemde stoffen bevat 

vrij 0 

2517 30 00 

  

- teermacadam vrij 0 

- korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de posten 2515 en 2516, ook 

indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan 

  

2517 41 00 -- van marmer vrij 0 

2517 49 00 -- andere vrij 0 

2518 Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand, daaronder begrepen dolomiet, enkel kantrecht behouwen 

dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door 

splijten of op dergelijke wijze; stamp- en strijkmassa van dolomiet 

  

2518 10 00 - dolomiet, niet gebrand noch gesinterd vrij 0 

2518 20 00 - dolomiet, gebrand of gesinterd vrij 0 

2518 30 00 - stamp- en strijkmassa van dolomiet vrij 0 
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2519 Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande magnesia 

(gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxiden bevattend die vóór het sinteren 

toegevoegd zijn; ander magnesiumoxide, ook indien zuiver 

  

2519 10 00 - natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) vrij 0 

2519 90 - ander   

2519 90 10 -- magnesiumoxide, ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat 1,7 0 

2519 90 30 -- doodgebrande magnesia (gesinterd) vrij 0 

2519 90 90 -- andere vrij 0 

2520 Gips; anhydriet; gebrand gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden 

bindingsversnellers of -vertragers 

  

2520 10 00 - gips; anhydriet vrij 0 

2520 20 - gebrand gips   

2520 20 10 -- gips voor het bouwbedrijf vrij 0 

2520 20 90 -- ander vrij 0 

2521 00 00 Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of van cement vrij 0 

2522 Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxide en calciumhydroxide 

bedoeld bij post 2825 
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2522 10 00 - ongebluste kalk 1,7 0 

2522 20 00 - gebluste kalk 1,7 0 

2522 30 00 - hydraulische kalk 1,7 0 

2523 Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd   

2523 10 00 

  

- cementklinker 1,7 0 

- portlandcement   

2523 21 00 -- wit, ook indien kunstmatig gekleurd 1,7 0 

2523 29 00 -- ander 1,7 0 

2523 30 00 - aluminiumcement 1,7 0 

2523 90 - ander hydraulisch cement   

2523 90 10 -- hoogovencement 1,7 0 

2523 90 80 -- ander 1,7 0 

2524 Asbest   

2524 10 00 - crocidoliet vrij 0 

2524 90 00 - ander vrij 0 

2525 Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica   
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2525 10 00 - ruw mica, mica in bladen en micasplittings vrij 0 

2525 20 00 - micapoeder vrij 0 

2525 30 00 - afval van mica vrij 0 

2526 Natuurlijk speksteen, ook indien enkel kantrecht behouwen, dan wel in blokken of in platen van 

vierkante of van rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze; talk 

  

2526 10 00 - niet fijngemaakt, noch gemalen vrij 0 

2526 20 00 - fijngemaakt of gemalen vrij 0 

2528 Natuurlijke boraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand, doch met uitzondering van boraten 

verkregen uit natuurlijke pekel (brijn); natuurlijk boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer 

dan 85 gewichtspercenten, berekend op de droge stof 

  

2528 10 00 - natuurlijke natriumboraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand vrij 0 

2528 90 00 - andere vrij 0 

2529 Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat   

2529 10 00 

  

- veldspaat vrij 0 

- vloeispaat   

2529 21 00 -- bevattende niet meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride vrij 0 

2529 22 00 -- bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride vrij 0 

2529 30 00 - leuciet; nefelien en nefelien-syeniet vrij 0 
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2530 Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen   

2530 10 - vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd   

2530 10 10 -- perliet vrij 0 

2530 10 90 -- vermiculiet en chloriet vrij 0 

2530 20 00 - kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat) vrij 0 

2530 90 - andere   

2530 90 20 -- sepioliet vrij 0 

2530 90 98 -- andere vrij 0 

26 HOOFDSTUK 26 - ERTSEN, SLAKKEN EN ASSEN   

2601 

  

IJzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen   

- ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzerkies (pyrietas)   

2601 11 00 -- niet geagglomereerd vrij 0 

2601 12 00 -- geagglomereerd vrij 0 

2601 20 00 - geroost ijzerkies (pyrietas) vrij 0 

2602 00 00 Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten daarvan met een 

mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, daaronder begrepen 

vrij 0 

2603 00 00 Kopererts en concentraten daarvan vrij 0 

2604 00 00 Nikkelerts en concentraten daarvan vrij 0 
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2605 00 00 Kobalterts en concentraten daarvan vrij 0 

2606 00 00 Aluminiumerts en concentraten daarvan vrij 0 

2607 00 00 Looderts en concentraten daarvan vrij 0 

2608 00 00 Zinkerts en concentraten daarvan vrij 0 

2609 00 00 Tinerts en concentraten daarvan vrij 0 

2610 00 00 Chroomerts en concentraten daarvan vrij 0 

2611 00 00 Wolfraamerts en concentraten daarvan vrij 0 

2612 Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan   

2612 10 - uraniumerts en concentraten daarvan   

2612 10 10 -- uraniumerts en pekblende en concentraten daarvan, met een uraniumgehalte van meer dan 

5 gewichtspercenten (Euratom) 

vrij 0 

2612 10 90 -- ander vrij 0 

2612 20 - thoriumerts en concentraten daarvan   

2612 20 10 -- monaziet; uranium-thorianiet en andere thoriumertsen en concentraten daarvan, met een 

thoriumgehalte van meer dan 20 gewichtspercenten (Euratom) 

vrij 0 

2612 20 90 -- ander vrij 0 
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2613 Molybdeenerts en concentraten daarvan   

2613 10 00 - geroost vrij 0 

2613 90 00 - andere vrij 0 

2614 00 Titaanerts en concentraten daarvan   

2614 00 10 - ilmeniet en concentraten daarvan vrij 0 

2614 00 90 - ander vrij 0 

2615 Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan   

2615 10 00 - zirkoniumerts en concentraten daarvan vrij 0 

2615 90 - andere   

2615 90 10 -- niobium- en tantaalerts en concentraten daarvan vrij 0 

2615 90 90 -- vanadiumerts en concentraten daarvan vrij 0 

2616 Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan   

2616 10 00 - zilvererts en concentraten daarvan vrij 0 

2616 90 00 - andere vrij 0 

2617 Andere ertsen en concentraten daarvan   

2617 10 00 - antimoonerts en concentraten daarvan vrij 0 

2617 90 00 - andere vrij 0 
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2618 00 00 Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal vrij 0 

2619 00 Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij de vervaardiging van 

ijzer en staal verkregen afval 

  

2619 00 20 - afval geschikt voor het recupereren van ijzer of van mangaan vrij 0 

2619 00 40 - slakken geschikt voor het winnen van titaanoxide vrij 0 

2619 00 80 - andere vrij 0 

2620 

  

Slakken, assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en staal), die 

metaal, arseen of verbindingen bevatten 

  

- hoofdzakelijk zink bevattend   

2620 11 00 -- hardzink vrij 0 

2620 19 00 

  

-- andere vrij 0 

- hoofdzakelijk lood bevattend   

2620 21 00 -- slib van loodhoudende benzine en slib van loodhoudende antiklopmiddelen vrij 0 

2620 29 00 -- andere vrij 0 

2620 30 00 - hoofdzakelijk koper bevattend vrij 0 

2620 40 00 - hoofdzakelijk aluminium bevattend vrij 0 

2620 60 00 

  

- arseen, kwik, thallium of mengsels daarvan bevattend, van de soort gebruikt voor het winnen van 

arseen of van deze metalen of voor het vervaardigen van chemische verbindingen daarvan 

vrij 0 

- andere   
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2620 91 00 -- antimoon, beryllium, cadmium, chroom of mengsels daarvan bevattend vrij 0 

2620 99 -- andere   

2620 99 10 --- hoofdzakelijk nikkel bevattend vrij 0 

2620 99 20 --- hoofdzakelijk niobium of tantaal bevattend vrij 0 

2620 99 40 --- hoofdzakelijk tin bevattend vrij 0 

2620 99 60 --- hoofdzakelijk titaan bevattend vrij 0 

2620 99 95 --- andere vrij 0 

2621 Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van 

de verbranding van stedelijk afval 

  

2621 10 00 - assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval vrij 0 

2621 90 00 - andere vrij 0 

27 HOOFDSTUK 27 - MINERALE BRANDSTOFFEN, AARDOLIE EN DISTILLATIEPRODUCTEN 

DAARVAN; BITUMINEUZE STOFFEN; MINERALE WAS 

  

2701 

  

Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen   

- steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst   

2701 11 -- antraciet   

2701 11 10 --- met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het droge, mineraalvrije product) van niet meer 

dan 10% 

vrij 0 

2701 11 90 --- andere vrij 0 
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2701 12 -- bitumineuze steenkool   

2701 12 10 --- cokeskolen vrij 0 

2701 12 90 --- andere vrij 0 

2701 19 00 -- andere steenkool vrij 0 

2701 20 00 - briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen vrij 0 

2702 Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git   

2702 10 00 - bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst vrij 0 

2702 20 00 - geperste bruinkool vrij 0 

2703 00 00 Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst vrij 0 

2704 00 

  

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool   

- cokes en halfcokes, van steenkool   

2704 00 11 -- voor de vervaardiging van elektroden vrij 0 

2704 00 19 -- andere vrij 0 

2704 00 30 - cokes en halfcokes, van bruinkool vrij 0 

2704 00 90 - andere vrij 0 
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2705 00 00 Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige 

koolwaterstoffen 

vrij 0 

2706 00 00 Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, ook indien gedehydreerd of 

gedeeltelijk gedistilleerd ("topped"), zogenaamde mengteer daaronder begrepen 

vrij 0 

2707 Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuur-steenkoolteer; soort-

gelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische 

overtreft 

  

2707 10 - benzol (benzeen)   

2707 10 10 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 3 0 

2707 10 90 -- bestemd voor ander gebruik vrij 0 

2707 20 - toluol (tolueen)   

2707 20 10 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 3 0 

2707 20 90 -- bestemd voor ander gebruik vrij 0 

2707 30 - xylol (xylenen)   

2707 30 10 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 3 0 

2707 30 90 -- bestemd voor ander gebruik vrij 0 

2707 40 00 - naftaleen vrij 0 

2707 50 - andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen inbegrepen, voor 65% of 

meer van hun volume overdistilleren bij 250 °C of lager, bepaald volgens de methode ASTM D 86 
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2707 50 10 -- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 3 0 

2707 50 90 

  

-- bestemd voor ander gebruik vrij 0 

- andere   

2707 91 00 -- creosootolie 1,7 0 

2707 99 

  

-- andere   

--- ruwe oliën   

2707 99 11 ---- ruwe lichte oliën die voor 90% of meer van hun volume overdistilleren bij 200 °C of lager 1,7 0 

2707 99 19 ---- andere vrij 0 

2707 99 30 --- zwavelhoudende tops vrij 0 

2707 99 50 --- teeroliebasen 1,7 0 

2707 99 70 --- antraceen vrij 0 

2707 99 80 

  

--- fenolen 1,2 0 

--- andere   

2707 99 91 ---- bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 2803 vrij 0 

2707 99 99 ---- andere 1,7 0 

2708 Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer   

2708 10 00 - pek vrij 0 
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2708 20 00 - pekcokes vrij 0 

2709 00 Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen   

2709 00 10 - aardgascondensaten vrij 0 

2709 00 90 - andere vrij 0 

2710 

  

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichts-

percenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie 

wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie 

  

- aardolie en olie uit bitumineuze mineralen (andere dan ruwe) en preparaten die 70 of meer gewichts-

percenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten, elders genoemd noch elders onder 

begrepen en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, andere dan afvalolie 

  

2710 11 -- lichte oliën en preparaten   

2710 11 11 --- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 4,7 0 

2710 11 15 

  

  

--- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 11 11 

4,7 0 

--- bestemd voor ander gebruik   

---- speciale lichte oliën   

2710 11 21 ----- white spirit 4,7 0 
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2710 11 25 

  

  

----- andere 4,7 0 

---- andere   

----- motorbenzine   

2710 11 31 

  

  

------ vliegtuigbenzine 4,7 0 

------ andere, met een loodgehalte van   

------- niet meer dan 0,013 g/l   

2710 11 41 -------- met een octaangetal (RON) van minder dan 95 4,7 0 

2710 11 45 -------- met een octaangetal (RON) van 95 of meer doch minder dan 98 4,7 0 

2710 11 49 

  

-------- met een octaangetal (RON) van 98 of meer 4,7 0 

------- meer dan 0,013 g/l   

2710 11 51 -------- met een octaangetal (RON) van minder dan 98 4,7 0 

2710 11 59 -------- met een octaangetal (RON) van 98 of meer 4,7 0 

2710 11 70 ----- lichte reactiemotorbrandstof 4,7 0 

2710 11 90 ----- andere lichte oliën 4,7 0 

2710 19 

  

-- andere   

--- halfzware oliën   
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2710 19 11 ---- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 4,7 0 

2710 19 15 

  

  

---- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 11 

4,7 0 

---- bestemd voor ander gebruik   

----- kerosine (lamppetroleum of lampolie)   

2710 19 21 ------ reactiemotorbrandstof 4,7 0 

2710 19 25 ------ andere 4,7 0 

2710 19 29 

  

  

----- andere 4,7 0 

--- zware oliën   

---- gasolie   

2710 19 31 ----- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 3,5 0 

2710 19 35 

  

----- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 31 

3,5 0 

----- bestemd voor ander gebruik   

2710 19 41 ------ met een zwavelgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent 3,5 0 

2710 19 45 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,2 gewichtspercent 3,5 0 

2710 19 49 

  

------ met een zwavelgehalte van meer dan 0,2 gewichtspercent 3,5 0 

---- stookolie   
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2710 19 51 ----- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 3,5 0 

2710 19 55 

  

----- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 51 

3,5 0 

----- bestemd voor ander gebruik   

2710 19 61 ------ met een zwavelgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 3,5 0 

2710 19 63 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten 3,5 0 

2710 19 65 ------ met een zwavelgehalte van meer dan 2 doch niet meer dan 2,8 gewichtspercenten 3,5 0 

2710 19 69 

  

------ met een zwavelgehalte van meer dan 2,8 gewichtspercenten 3,5 0 

---- smeerolie en andere oliën   

2710 19 71 ----- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 3,7 0 

2710 19 75 

  

----- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2710 19 71 

3,7 0 

----- bestemd voor ander gebruik   

2710 19 81 ------ motorolie, compressorolie, turbineolie 3,7 0 

2710 19 83 ------ remolie 3,7 0 

2710 19 85 ------ white oils, paraffinum liquidum 3,7 0 

2710 19 87 ------ versnellingsbakolie 3,7 0 

2710 19 91 ------ olie voor de metaalbewerking, olie voor het insmeren van vormen, corrosiewerende olie 3,7 0 
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2710 19 93 ------ isolatieolie 3,7 0 

2710 19 99 

  

------ andere smeerolie en andere oliën 3,7 0 

- afvalolie   

2710 91 00 -- bevattende polychloorbifenylen (PCB's), polychloorterfenylen (PCT's) of polybroombifenylen 

(PBB's) 

3,5 0 

2710 99 00 -- andere 3,5 0 

2711 

  

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen   

- vloeibaar gemaakt   

2711 11 00 -- aardgas 0,7 0 

2711 12 

  

-- propaan   

--- propaan met een zuiverheidsgraad van 99% of meer   

2711 12 11 ---- bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof 8 0 

2711 12 19 

  

---- bestemd voor ander gebruik vrij 0 

--- ander   

2711 12 91 ---- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 0,7 0 

2711 12 93 

  

---- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2711 12 91 

0,7 0 

---- bestemd voor ander gebruik   
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2711 12 94 ----- met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 99% 0,7 0 

2711 12 97 ----- ander 0,7 0 

2711 13 -- butanen   

2711 13 10 --- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 0,7 0 

2711 13 30 

  

--- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2711 13 10 

0,7 0 

--- bestemd voor ander gebruik   

2711 13 91 ---- met een zuiverheidsgraad van meer dan 90 doch minder dan 95% 0,7 0 

2711 13 97 ---- andere 0,7 0 

2711 14 00 -- ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen 0,7 0 

2711 19 00 

  

-- andere 0,7 0 

- gasvormig   

2711 21 00 -- aardgas 0,7 0 

2711 29 00 -- andere 0,7 0 

2712 Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, 

andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien 

gekleurd 
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2712 10 - vaseline   

2712 10 10 -- ruwe 0,7 0 

2712 10 90 -- andere 2,2 0 

2712 20 - paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie   

2712 20 10 -- synthetische paraffine met een molecuulgewicht van 460 of meer doch niet meer dan 1 560 vrij 0 

2712 20 90 -- andere 2,2 0 

2712 90 

  

- andere   

-- ozokeriet, montaanwas en turfwas (natuurlijke producten)   

2712 90 11 --- ruwe 0,7 0 

2712 90 19 

  

  

--- andere 2,2 0 

-- andere   

--- ruwe   

2712 90 31 ---- bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan 0,7 0 

2712 90 33 ---- bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen 

behandeling bedoeld bij onderverdeling 2712 90 31 

0,7 0 

2712 90 39 

  

---- bestemd voor ander gebruik 0,7 0 

--- andere   
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2712 90 91 ---- mengsels van 1-alkenen bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte 

van 24 of meer doch niet meer dan 28 koolstofatomen 

vrij 0 

2712 90 99 ---- andere 2,2 0 

2713 

  

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze 

mineralen 

  

- petroleumcokes   

2713 11 00 -- niet gecalcineerd vrij 0 

2713 12 00 -- gecalcineerd vrij 0 

2713 20 00 - petroleumbitumen vrij 0 

2713 90 - andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen   

2713 90 10 -- bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 2803 vrij 0 

2713 90 90 -- andere 0,7 0 

2714 Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en 

asfaltsteen 

  

2714 10 00 - bitumineuze leisteen en bitumineus zand vrij 0 

2714 90 00 - andere vrij 0 

2715 00 00 Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van 

minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt 

("cut-back")) 

vrij 0 

2716 00 00 Elektrische energie vrij 0 
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VI AFDELING VI - PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE 

INDUSTRIEËN 

  

28 

  

HOOFDSTUK 28 - ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN; ANORGANISCHE OF 

ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN, VAN RADIOACTIEVE 

ELEMENTEN, VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN 

  

I. CHEMISCHE ELEMENTEN   

2801 Fluor, chloor, broom en jood (jodium)   

2801 10 00 - chloor 5,5 0 

2801 20 00 - jood (jodium) vrij 0 

2801 30 - fluor; broom   

2801 30 10 -- fluor 5 0 

2801 30 90 -- broom 5,5 0 

2802 00 00 Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel 4,6 0 

2803 00 Koolstof ("carbonblack" en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder begrepen)   

2803 00 10 - zwartsel uit methaan vrij 0 

2803 00 80 - ander vrij 0 

2804 Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen   

2804 10 00 

  

- waterstof 3,7 0 

- edelgassen   
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2804 21 00 -- argon 5 0 

2804 29 -- andere   

2804 29 10 --- helium vrij 0 

2804 29 90 --- andere 5 0 

2804 30 00 - stikstof 5,5 0 

2804 40 00 - zuurstof 5 0 

2804 50 - boor (borium); telluur (tellurium)   

2804 50 10 -- boor (borium) 5,5 0 

2804 50 90 

  

-- telluur (tellurium) 2,1 0 

- silicium   

2804 61 00 -- bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium vrij 0 

2804 69 00 -- andere 5,5 5 

2804 70 00 - fosfor 5,5 0 

2804 80 00 - arseen (arsenicum) 2,1 0 

2804 90 00 - seleen (selenium) vrij 0 

2805 

  

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling 

vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver) 

  

- alkali- of aardalkalimetalen   
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2805 11 00 -- natrium 5 5 

2805 12 00 -- calcium 5,5 5 

2805 19 -- andere   

2805 19 10 --- strontium en barium 5,5 5 

2805 19 90 --- andere 4,1 3 

2805 30 - zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd   

2805 30 10 -- onderling vermengd of onderling gelegeerd 5,5 5 

2805 30 90 -- andere 2,7 3 

2805 40 - kwik (kwikzilver)   

2805 40 10 -- 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 EUR 

3 3 

2805 40 90 

  

-- ander vrij 0 

II. ANORGANISCHE ZUREN EN ANORGANISCHE ZUURSTOFVERBINDINGEN VAN NIET-

METALEN 

  

2806 Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur   

2806 10 00 - waterstofchloride (zoutzuur) 5,5 0 

2806 20 00 - chlorozwavelzuur 5,5 0 

2807 00 Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)   

2807 00 10 - zwavelzuur 3 0 
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2807 00 90 - oleum 3 0 

2808 00 00 Salpeterzuur; nitreerzuren 5,5 0 

2809 Difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride); fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch 

welbepaald 

  

2809 10 00 - difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) 5,5 0 

2809 20 00 - fosforzuur en polyfosforzuren 5,5 0 

2810 00 Booroxiden; boorzuren   

2810 00 10 - diboortrioxide vrij 0 

2810 00 90 - andere 3,7 0 

2811 

  

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen   

- andere anorganische zuren   

2811 11 00 -- waterstoffluoride (fluorwaterstof) 5,5 0 

2811 19 -- andere   

2811 19 10 --- hydrogeenbromide (broomwaterstof) vrij 0 

2811 19 20 --- hydrogeencyanide (blauwzuur) 5,3 0 

2811 19 80 

  

--- andere 5,3 0 

- andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen   
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2811 21 00 -- koolstofdioxide (kooldioxide) 5,5 0 

2811 22 00 -- siliciumdioxide 4,6 0 

2811 29 -- andere   

2811 29 05 --- zwaveldioxide 5,5 0 

2811 29 10 --- zwaveltrioxide; diarseentrioxide 4,6 0 

2811 29 30 --- stikstofoxiden 5 0 

2811 29 90 

  

--- andere 5,3 0 

III. VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN MET HALOGENEN, MET HALOGENEN EN 

ZUURSTOF, OF MET ZWAVEL 

  

2812 Halogeniden en halogenideoxiden van niet-metalen   

2812 10 

  

- chloriden en chlorideoxiden   

-- fosforchloriden en fosforchlorideoxiden   

2812 10 11 --- fosfortrichlorideoxide (fosforyltrichloride) 5,5 0 

2812 10 15 --- fosfortrichloride 5,5 0 

2812 10 16 --- fosforpentachloride 5,5 0 

2812 10 18 

  

--- andere 5,5 0 

-- andere   
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2812 10 91 --- dizwaveldichloride 5,5 0 

2812 10 93 --- zwaveldichloride 5,5 0 

2812 10 94 --- fosgeen (carbonylchloride) 5,5 0 

2812 10 95 --- thionyldichloride (thionylchloride) 5,5 0 

2812 10 99 --- andere 5,5 0 

2812 90 00 - andere 5,5 0 

2813 Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit   

2813 10 00 - koolstofdisulfide (zwavelkoolstof) 5,5 0 

2813 90 - andere   

2813 90 10 -- fosforsulfiden, fosfortrisulfide in handelskwaliteit daaronder begrepen 5,3 0 

2813 90 90 

  

-- andere 3,7 0 

IV. ANORGANISCHE BASEN; OXIDEN, HYDROXIDEN EN PEROXIDEN VAN METALEN   

2814 Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia)   

2814 10 00 - ammoniak, watervrij 5,5 0 

2814 20 00 - ammoniak in waterige oplossing (ammonia) 5,5 0 

2815 

  

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

kaliumperoxide 

  

- natriumhydroxide (bijtende soda)   
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2815 11 00 -- vast 5,5 0 

2815 12 00 -- in waterige oplossing (natronloog) 5,5 0 

2815 20 - kaliumhydroxide (bijtende potas)   

2815 20 10 -- vast 5,5 0 

2815 20 90 -- in waterige oplossing (kaliloog) 5,5 0 

2815 30 00 - natriumperoxide en kaliumperoxide 5,5 0 

2816 Magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide; strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontium-

peroxide; bariumoxide, bariumhydroxide en bariumperoxide 

  

2816 10 00 - magnesiumhydroxide en magnesiumperoxide 4,1 0 

2816 40 00 - strontiumoxide, strontiumhydroxide en strontiumperoxide; bariumoxide, bariumhydroxide en 

bariumperoxide 

5,5 0 

2817 00 00 Zinkoxide; zinkperoxide 5,5 0 

2818 Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxide; aluminiumhydroxide   

2818 10 

  

- kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald   

-- met een gehalte aan aluminiumoxide van 98,5 gewichtspercenten of meer   

2818 10 11 --- voor minder dan 50 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 

10 mm 

5,2 0 

2818 10 19 

  

--- voor 50 gewichtspercenten of meer bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 10 mm 5,2 0 

-- met een gehalte aan aluminiumoxide van minder dan 98,5 gewichtspercenten   

2818 10 91 --- voor minder dan 50 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 

10 mm 

5,2 0 
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2818 10 99 --- voor 50 gewichtspercenten of meer bestaande uit deeltjes met een afmeting van meer dan 10 mm 5,2 0 

2818 20 00 - aluminiumoxide, ander dan kunstmatig korund 4 3 

2818 30 00 - aluminiumhydroxide 5,5 5 

2819 Chroomoxiden en chroomhydroxiden   

2819 10 00 - chroomtrioxide 5,5 0 

2819 90 - andere   

2819 90 10 -- chroomdioxide 3,7 0 

2819 90 90 -- andere 5,5 0 

2820  Mangaanoxiden   

2820 10 00 - mangaandioxide 5,3 0 

2820 90 - andere   

2820 90 10 -- mangaanoxide met een gehalte aan mangaan van 77 of meer gewichtspercenten vrij 0 

2820 90 90 -- andere 5,5 0 

2821 IJzeroxiden en ijzerhydroxiden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, 

berekend als Fe2O3, bevatten 

  

2821 10 00 - ijzeroxiden en ijzerhydroxiden 4,6 0 

2821 20 00 - verfaarden 4,6 0 
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2822 00 00 Kobaltoxiden en kobalthydroxiden; kobaltoxiden in handelskwaliteit 4,6 0 

2823 00 00 Titaanoxiden 5,5 0 

2824 Loodoxiden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie)   

2824 10 00 - loodmonoxide (loodglit, massicot) 5,5 0 

2824 90 - andere   

2824 90 10 -- loodmenie 5,5 0 

2824 90 90 -- andere 5,5 0 

2825 Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; 

andere oxiden, hydroxiden en peroxiden van metalen 

  

2825 10 00 - hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan 5,5 0 

2825 20 00 - lithiumoxide en lithiumhydroxide 5,3 0 

2825 30 00 - vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden 5,5 0 

2825 40 00 - nikkeloxiden en nikkelhydroxiden vrij 0 

2825 50 00 - koperoxiden en koperhydroxiden 3,2 0 

2825 60 00 - germaniumoxiden en zirkoniumdioxide 5,5 0 

2825 70 00 - molybdeenoxiden en molybdeenhydroxiden 5,3 0 

2825 80 00 - antimoonoxiden 5,5 0 
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2825 90 

  

- andere   

-- calciumoxide, calciumhydroxide en calciumperoxide   

2825 90 11 --- calciumhydroxide, met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge 

stof, in de vorm van deeltjes, waarvan: -de afmetingen voor niet meer dan 1 gewichtspercent meer 

bedragen dan 75 micrometer en -de afmetingen voor niet meer dan 4 gewichtspercenten minder 

bedragen dan 1,3 micrometer 

vrij 0 

2825 90 19 --- andere 4,6 0 

2825 90 20 -- berylliumoxide en berylliumhydroxide 5,3 0 

2825 90 30 -- tinoxiden 5,5 0 

2825 90 40 -- wolfraamoxiden en wolfraamhydroxiden 4,6 0 

2825 90 60 -- cadmiumoxide vrij 0 

2825 90 80 

  

-- andere 5,5 0 

V. ANORGANISCHE ZOUTEN EN PEROXOZOUTEN   

2826 

  

Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten   

- fluoriden   

2826 12 00 -- aluminiumfluoride 5,3 0 

2826 19 -- andere   

2826 19 10 --- ammoniumfluoriden en natriumfluoriden 5,5 0 

2826 19 90 --- andere 5,3 0 
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2826 30 00 - natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet) 5,5 0 

2826 90 - andere   

2826 90 10 -- dikaliumhexafluorozirkonaat (kaliumfluorzirkonaat) 5 0 

2826 90 80 -- andere 5,5 0 

2827 Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en 

jodideoxiden 

  

2827 10 00 - ammoniumchloride 5,5 0 

2827 20 00 

  

- calciumchloride 4,6 0 

- andere chloriden   

2827 31 00 -- magnesiumchloride 4,6 0 

2827 32 00 -- aluminiumchloride 5,5 0 

2827 35 00 -- nikkelchloride 5,5 0 

2827 39 -- andere   

2827 39 10 --- tinchloriden 4,1 0 

2827 39 20 --- ijzerchloriden 2,1 0 

2827 39 30 --- kobaltchloriden 5,5 0 

2827 39 85 

  

--- andere 5,5 0 

- chlorideoxiden en chloridehydroxiden   
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2827 41 00 -- koperchlorideoxiden en koperchloridehydroxiden 3,2 0 

2827 49 -- andere   

2827 49 10 --- loodchlorideoxiden en loodchloridehydroxiden 3,2 0 

2827 49 90 

  

--- andere 5,3 0 

- bromiden en bromideoxiden   

2827 51 00 -- natriumbromide en kaliumbromide 5,5 0 

2827 59 00 -- andere 5,5 0 

2827 60 00 - jodiden en jodideoxiden 5,5 0 

2828 Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten   

2828 10 00 - calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhypochlorieten 5,5 0 

2828 90 00 - andere 5,5 0 

2829 

  

Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten   

- chloraten   

2829 11 00 -- natriumchloraat 5,5 0 

2829 19 00 -- andere 5,5 0 

2829 90 - andere   

2829 90 10 -- perchloraten 4,8 0 

2829 90 40 -- kaliumbromaat en natriumbromaat vrij 0 
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2829 90 80 -- andere 5,5 0 

2830 Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald   

2830 10 00 - natriumsulfiden 5,5 0 

2830 90 - andere   

2830 90 11 -- calciumsulfide, antimoonsulfiden en ijzersulfiden 4,6 0 

2830 90 85 -- andere 5,5 0 

2831 Dithionieten en sulfoxylaten   

2831 10 00 - natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat 5,5 0 

2831 90 00 - andere 5,5 0 

2832 Sulfieten; thiosulfaten   

2832 10 00 - natriumsulfieten 5,5 0 

2832 20 00 - andere sulfieten 5,5 0 

2832 30 00 - thiosulfaten 5,5 0 

2833 

  

Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten)   

- natriumsulfaten   

2833 11 00 -- dinatriumsulfaat 5,5 0 

2833 19 00 

  

-- andere 5,5 0 

- andere sulfaten   
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2833 21 00 -- magnesiumsulfaten 5,5 0 

2833 22 00 -- aluminiumsulfaat 5,5 0 

2833 24 00 -- nikkelsulfaten 5 0 

2833 25 00 -- kopersulfaten 3,2 0 

2833 27 00 -- bariumsulfaat 5,5 0 

2833 29 -- andere   

2833 29 20 --- cadmiumsulfaat, chroomsulfaten en zinksulfaat 5,5 0 

2833 29 30 --- kobaltsulfaten en titaansulfaten 5,3 0 

2833 29 50 --- ijzersulfaten 5 0 

2833 29 60 --- loodsulfaten 4,6 0 

2833 29 90 --- andere 5 0 

2833 30 00 - aluinen 5,5 0 

2833 40 00 - peroxosulfaten (persulfaten) 5,5 0 

2834 Nitrieten; nitraten   

2834 10 00 

  

- nitrieten 5,5 0 

- nitraten   
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2834 21 00 -- kaliumnitraat 5,5 0 

2834 29 -- andere   

2834 29 20 --- bariumnitraat, berylliumnitraat, cadmiumnitraat, kobaltnitraat, loodnitraat en nikkelnitraat 5,5 0 

2834 29 40 --- kopernitraten 4,6 0 

2834 29 80 --- andere 3 0 

2835 Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten) en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch 

welbepaald 

  

2835 10 00 

  

- fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten) 5,5 0 

- fosfaten   

2835 22 00 -- natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat 5,5 0 

2835 24 00 -- kaliumfosfaten 5,5 0 

2835 25 -- calciumwaterstoforthofosfaat (dicalciumfosfaat)   

2835 25 10 --- bevattende minder dan 0,005 gewichtspercent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije 

product 

5,5 0 

2835 25 90 --- bevattende 0,005 of meer doch minder dan 0,2 gewichtspercent fluor, berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

5,5 0 

2835 26 -- andere calciumfosfaten   

2835 26 10 --- bevattende minder dan 0,005 gewichtspercent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije 

product 

5,5 0 

2835 26 90 --- bevattende 0,005 of meer gewichtspercent fluor, berekend op het droge kristalwatervrije product 5,5 0 

2835 29 -- andere   
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2835 29 10 --- triammoniumorthofosfaat 5,3 0 

2835 29 30 --- trinatriumorthofosfaat 5,5 0 

2835 29 90 

  

--- andere 5,5 0 

- polyfosfaten   

2835 31 00 -- natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat) 5,5 0 

2835 39 00 -- andere 5,5 0 

2836 Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat 

in handelskwaliteit 

  

2836 20 00 - dinatriumcarbonaat 5,5 5 

2836 30 00 - natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat) 5,5 0 

2836 40 00 - kaliumcarbonaten 5,5 0 

2836 50 00 - calciumcarbonaat 5 0 

2836 60 00 

  

- bariumcarbonaat 5,5 0 

- andere   

2836 91 00 -- lithiumcarbonaten 5,5 0 

2836 92 00 -- strontiumcarbonaat 5,5 0 
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2836 99 

  

-- andere   

--- carbonaten   

2836 99 11 ---- magnesiumcarbonaten en kopercarbonaten 3,7 0 

2836 99 17 ---- andere 5,5 0 

2836 99 90 --- peroxocarbonaten (percarbonaten) 5,5 0 

2837 

  

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden   

- cyaniden en cyanideoxiden   

2837 11 00 -- natriumcyanide 5,5 0 

2837 19 00 -- andere 5,5 0 

2837 20 00 - complexe cyaniden 5,5 0 

2839 

  

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit   

- natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit   

2839 11 00 -- natriummetasilicaten 5 0 

2839 19 00 -- andere 5 0 

2839 90 - andere   

2839 90 10 -- kaliumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit 5 0 

2839 90 90 -- andere 5 0 
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2840 

  

Boraten; peroxoboraten (perboraten)   

- dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax)   

2840 11 00 -- watervrij vrij 0 

2840 19 -- ander   

2840 19 10 --- dinatriumtetraboraatpentahydraat vrij 0 

2840 19 90 --- andere 5,3 0 

2840 20 - andere boraten   

2840 20 10 -- natriumboraten, watervrij vrij 0 

2840 20 90 -- andere 5,3 0 

2840 30 00 - peroxoboraten (perboraten) 5,5 0 

2841 Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren   

2841 30 00 - natriumdichromaat 5,5 0 

2841 50 00 

  

- andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten 5,5 0 

- manganieten, manganaten en permanganaten   

2841 61 00 -- kaliumpermanganaat 5,5 0 

2841 69 00 -- andere 5,5 0 
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2841 70 00 - molybdaten 5,5 0 

2841 80 00 - wolframaten 5,5 0 

2841 90 - andere   

2841 90 30 -- zinkaten en vanadaten 4,6 0 

2841 90 85 -- andere 5,5 0 

2842 Andere anorganische zouten en peroxozouten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, 

daaronder begrepen), met uitzondering van aziden 

  

2842 10 00 - dubbelsilicaten en complexe silicaten (aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald, daaronder 

begrepen) 

5,5 0 

2842 90 - andere   

2842 90 10 -- zouten (dubbelzouten en complexe zouten daaronder begrepen) van seleenzuren (seleniumzuren) of 

van telluurzuren (telluriumzuren) 

5,3 0 

2842 90 80 

  

-- andere 5,5 0 

VI. DIVERSEN   

2843 Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al 

dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen 

  

2843 10 - edele metalen in colloïdale toestand   

2843 10 10 -- zilver 5,3 0 

2843 10 90 

  

-- andere 3,7 0 

- zilververbindingen   
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2843 21 00 -- zilvernitraat 5,5 0 

2843 29 00 -- andere 5,5 0 

2843 30 00 - goudverbindingen 3 0 

2843 90 - andere verbindingen; amalgamen   

2843 90 10 -- amalgamen 5,3 0 

2843 90 90 -- andere 3 0 

2844 Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen (splijtbare of vruchtbare chemische 

elementen en isotopen daaronder begrepen), alsmede verbindingen daarvan; mengsels en afvallen die 

deze producten bevatten 

  

2844 10 

  

- natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), 

keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk uranium of verbindingen van natuurlijk 

uranium 

  

-- natuurlijk uranium   

2844 10 10 --- ruw; resten en afvallen (Euratom) vrij 0 

2844 10 30 --- bewerkt (Euratom) vrij 0 

2844 10 50 -- ferro-uranium vrij 0 

2844 10 90 -- andere (Euratom) vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1262 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2844 20 

  

- uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; plutonium en verbindingen daarvan; 

legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende 

uranium verrijkt met U 235, plutonium of verbindingen van deze producten 

  

-- uranium verrijkt met U 235 en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder 

begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende uranium verrijkt met U 235 of 

verbindingen van deze producten 

  

2844 20 25 --- ferro-uranium vrij 0 

2844 20 35 

  

  

--- andere (Euratom) vrij 0 

-- plutonium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), 

keramische producten en mengsels, bevattende plutonium of verbindingen van deze producten 

  

--- mengsels van uranium en plutonium   

2844 20 51 ---- ferro-uranium vrij 0 

2844 20 59 ---- andere (Euratom) vrij 0 

2844 20 99 --- andere vrij 0 

2844 30 

  

- uranium waaruit U 235 is afgescheiden en verbindingen daarvan; thorium en verbindingen daarvan; 

legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende 

uranium waaruit U 235 is afgescheiden, thorium of verbindingen van deze producten 

  

-- uranium waaruit U 235 is afgescheiden; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), 

keramische producten en mengsels, bevattende uranium waaruit U 235 is afgescheiden of 

verbindingen van dit product 

  

2844 30 11 --- cermets 5,5 0 
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2844 30 19 

  

--- andere 2,9 3 

-- thorium; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, 

bevattende thorium of verbindingen van dit product 

  

2844 30 51 

  

--- cermets 5,5 0 

--- andere   

2844 30 55 

  

---- ruw; resten en afvallen (Euratom) vrij 0 

---- bewerkt   

2844 30 61 ----- staven, profielen, draad, platen, bladen en strippen (Euratom) vrij 0 

2844 30 69 

  

----- andere (Euratom) vrij 0 

-- verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden of van thorium, ook indien onderling 

vermengd 

  

2844 30 91 --- verbindingen van uranium waaruit U 235 is afgescheiden of van thorium, ook indien onderling 

vermengd (Euratom), met uitzondering van zouten van thorium 

vrij 0 

2844 30 99 --- andere vrij 0 

2844 40 - radioactieve elementen en isotopen, alsmede verbindingen, andere dan die bedoeld bij de 

onderverdelingen 2844 10, 2844 20 en 2844 30; legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), 

keramische producten en mengsels, bevattende deze elementen, isotopen of verbindingen; radioactief 

afval 

  

2844 40 10 

  

-- uranium bevattende U 233 en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets daaronder 

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

vrij 0 

-- andere   
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2844 40 20 --- kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) vrij 0 

2844 40 30 --- verbindingen van kunstmatige radioactieve isotopen (Euratom) vrij 0 

2844 40 80 --- andere vrij 0 

2844 50 00 - gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren (Euratom) vrij 0 

2845 Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 2844; anorganische en organische verbindingen daarvan, al 

dan niet chemisch welbepaald 

  

2845 10 00 - zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom) 5,5 5 

2845 90 - andere   

2845 90 10 -- deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt met deuterium; 

mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom) 

5,5 5 

2845 90 90 -- andere 5,5 0 

2846 Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, 

dan wel van mengsels van die metalen 

  

2846 10 00 - ceriumverbindingen 3,2 0 

2846 90 00 - andere 3,2 0 

2847 00 00 Waterstofperoxide, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum 5,5 0 

2848 00 00 Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer) 5,5 0 

2849 Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald   
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2849 10 00 - calciumcarbide 5,5 0 

2849 20 00 - siliciumcarbide 5,5 0 

2849 90 - andere   

2849 90 10 -- boorcarbide (boriumcarbide) 4,1 0 

2849 90 30 -- wolfraamcarbiden 5,5 0 

2849 90 50 -- aluminiumcarbide, chroomcarbiden, molybdeencarbiden, vanadiumcarbide, tantaalcarbiden 

(tantaliumcarbiden) en titaancarbide (titaniumcarbide) 

5,5 0 

2849 90 90 -- andere 5,3 0 

2850 00 Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan 

verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 2849 zijn 

  

2850 00 20 - hydriden; nitriden 4,6 0 

2850 00 50 - aziden 5,5 0 

2850 00 70 - siliciden 5,5 0 

2850 00 90 - boriden 5,3 0 

2852 00 00 Anorganische en organische kwikverbindingen, met uitzondering van amalgamen 5,5 0 

2853 00 Andere anorganische verbindingen (gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk 

zuiver water daaronder begrepen); vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); 

samengeperste lucht; amalgamen, andere dan die van edele metalen 
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2853 00 10 - gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water 2,7 0 

2853 00 30 - vloeibare lucht (ook indien daaraan edelgassen zijn onttrokken); samengeperste lucht 4,1 0 

2853 00 50 - cyanogeenchloride 5,5 0 

2853 00 90 - andere 5,5 0 

29 

  

HOOFDSTUK 29 - ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN   

I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 

NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2901 Acyclische koolwaterstoffen   

2901 10 00 

  

- verzadigde vrij 0 

- onverzadigde   

2901 21 00 -- ethyleen vrij 0 

2901 22 00 -- propeen (propyleen) vrij 0 

2901 23 -- buteen (butyleen) en isomeren daarvan   

2901 23 10 --- but-1-een en but-2-een vrij 0 

2901 23 90 --- andere vrij 0 

2901 24 -- buta-1,3-dieen en isopreen   

2901 24 10 --- buta-1,3-dieen vrij 0 
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2901 24 90 --- isopreen vrij 0 

2901 29 00 -- andere vrij 0 

2902 

  

Cyclische koolwaterstoffen   

- cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen   

2902 11 00 -- cyclohexaan vrij 0 

2902 19 -- andere   

2902 19 10 --- cycloterpenen vrij 0 

2902 19 80 --- andere vrij 0 

2902 20 00 - benzeen vrij 0 

2902 30 00 

  

- tolueen vrij 0 

- xylenen   

2902 41 00 -- o-xyleen vrij 0 

2902 42 00 -- m-xyleen vrij 0 

2902 43 00 -- p-xyleen vrij 0 

2902 44 00 -- mengsels van xyleenisomeren vrij 0 

2902 50 00 - styreen vrij 0 
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2902 60 00 - ethylbenzeen vrij 0 

2902 70 00 - cumeen vrij 0 

2902 90 - andere   

2902 90 10 -- naftaleen en antraceen vrij 0 

2902 90 30 -- bifenyl (difenyl) en terfenylen (trifenylen) vrij 0 

2902 90 90 -- andere vrij 0 

2903 

  

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen   

- verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen   

2903 11 00 -- chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride) 5,5 0 

2903 12 00 -- dichloormethaan (methyleenchloride) 5,5 0 

2903 13 00 -- chloroform (trichloormethaan) 5,5 0 

2903 14 00 -- koolstoftetrachloride 5,5 0 

2903 15 00 -- ethyleendichloride (ISO) (1,2-dichloorethaan) 5,5 0 

2903 19 -- andere   

2903 19 10 --- 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 5,5 0 

2903 19 80 

  

--- andere 5,5 0 

- onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen   
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2903 21 00 -- vinylchloride (chloorethyleen) 5,5 0 

2903 22 00 -- trichloorethyleen 5,5 0 

2903 23 00 -- tetrachloorethyleen (perchloorethyleen) 5,5 0 

2903 29 00 

  

-- andere 5,5 0 

- fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen   

2903 31 00 -- ethyleendibromide (ISO) (1,2-dibroomethaan) 5,5 0 

2903 39 

  

-- andere   

--- bromiden   

2903 39 11 ---- broommethaan (methylbromide) 5,5 0 

2903 39 15 ---- dibroommethaan vrij 0 

2903 39 19 ---- andere 5,5 0 

2903 39 90 

  

--- fluoriden en jodiden 5,5 0 

- halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen bevattende twee of meer verschillende halogenen   

2903 41 00 -- trichloorfluormethaan 5,5 0 

2903 42 00 -- dichloordifluormethaan 5,5 0 

2903 43 00 -- trichloortrifluorethanen 5,5 0 

2903 44 -- dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluorethaan   
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2903 44 10 --- dichloortetrafluorethanen 5,5 0 

2903 44 90 --- chloorpentafluorethaan 5,5 0 

2903 45 -- andere derivaten enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor   

2903 45 10 --- chloortrifluormethaan 5,5 0 

2903 45 15 --- pentachloorfluorethaan 5,5 0 

2903 45 20 --- tetrachloordifluorethanen 5,5 0 

2903 45 25 --- heptachloorfluorpropanen 5,5 0 

2903 45 30 --- hexachloordifluorpropanen 5,5 0 

2903 45 35 --- pentachloortrifluorpropanen 5,5 0 

2903 45 40 --- tetrachloortetrafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 45 --- trichloorpentafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 50 --- dichloorhexafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 55 --- chloorheptafluorpropanen 5,5 0 

2903 45 90 --- andere 5,5 0 

2903 46 -- broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan en dibroomtetrafluorethanen   

2903 46 10 --- broomchloordifluormethaan 5,5 0 

2903 46 20 --- broomtrifluormethaan 5,5 0 
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2903 46 90 --- dibroomtetrafluorethanen 5,5 0 

2903 47 00 -- andere perhalogeenderivaten 5,5 0 

2903 49 

  

  

-- andere   

--- enkel gehalogeneerd met fluor en chloor   

---- van methaan, ethaan of propaan (HCFK's)   

2903 49 11 ----- chloordifluormethaan (HCFK-22) 5,5 0 

2903 49 15 ----- 1,1-dichloor-1-fluorethaan (HCFK-141b) 5,5 0 

2903 49 19 ----- andere 5,5 0 

2903 49 20 

  

---- andere 5,5 0 

--- enkel gehalogeneerd met fluor en broom   

2903 49 30 ---- van methaan, ethaan of propaan 5,5 0 

2903 49 40 ---- andere 5,5 0 

2903 49 80 

  

--- andere 5,5 0 

- halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen   

2903 51 00 -- 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH (ISO)), lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen 5,5 0 

2903 52 00 -- aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO) 5,5 0 

2903 59 -- andere   
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2903 59 10 --- 1,2-dibroom-4-(1,2-dibroomethyl)cyclohexaan vrij 0 

2903 59 30 --- tetrabroomcyclooctanen vrij 0 

2903 59 80 

  

--- andere 5,5 0 

- halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen   

2903 61 00 -- chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen 5,5 0 

2903 62 00 -- hexachloorbenzeen (ISO) en DDT (ISO) (clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p 

chloorfenyl)ethaan) 

5,5 0 

2903 69 -- andere   

2903 69 10 --- 2,3,4,5,6-pentabroomethylbenzeen vrij 0 

2903 69 90 --- andere 5,5 0 

2904 Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd   

2904 10 00 - derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters daarvan 5,5 0 

2904 20 00 - derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten 5,5 0 

2904 90 - andere   

2904 90 20 -- sulfohalogeenderivaten 5,5 0 

2904 90 40 -- trichloornitromethaan (chloorpikrine) 5,5 0 

2904 90 85 -- andere 5,5 0 

(1) Lineaire verhoging in vijf jaar. 
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  II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN 

DAARVAN 

  

2905 

  

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

- verzadigde eenwaardige alcoholen   

2905 11 00 -- methanol (methylalcohol) 5,5 0 

2905 12 00 -- propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol) 5,5 0 

2905 13 00 -- butaan-1-ol (n-butylalcohol) 5,5 0 

2905 14 -- andere butanolen   

2905 14 10 --- 2-methylpropaan-2-ol (tert-butylalcohol) 4,6 0 

2905 14 90 --- andere 5,5 0 

2905 16 -- octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan   

2905 16 10 --- 2-ethylhexaan-1-ol 5,5 0 

2905 16 20 --- octaan-2-ol vrij 0 

2905 16 80 --- andere 5,5 0 

2905 17 00 -- dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol) 5,5 0 

2905 19 00 

  

-- andere 5,5 0 

- onverzadigde eenwaardige alcoholen   
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2905 22 -- acyclische terpeenalcoholen   

2905 22 10 --- geraniol, citronellol, linalol, rodinol en nerol 5,5 0 

2905 22 90 --- andere 5,5 0 

2905 29 -- andere   

2905 29 10 --- allylalcohol 5,5 0 

2905 29 90 

  

--- andere 5,5 0 

- tweewaardige alcoholen   

2905 31 00 -- ethyleenglycol (ethaandiol) 5,5 0 

2905 32 00 -- propyleenglycol (propaan-1,2-diol) 5,5 0 

2905 39 -- andere   

2905 39 10 --- 2-methylpentaan-2,4-diol (hexyleenglycol) 5,5 0 

2905 39 20 --- butaan-1,3-diol vrij 0 

2905 39 25 --- butaan-1,4-diol 5,5 0 

2905 39 30 --- 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol vrij 0 

2905 39 85 

  

--- andere 5,5 0 

- andere meerwaardige alcoholen   

2905 41 00 -- 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan) 5,5 0 

2905 42 00 -- pentaerytritol (pentaerytriet) 5,5 0 

2905 43 00 -- mannitol 9,6 + 125,8 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 
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2905 44 

  

-- D-glucitol (sorbitol)   

--- in waterige oplossing   

2905 44 11 ---- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-

gehalte 

7,7 + 16,1 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

2905 44 19 

  

---- andere 9,6 + 37,8 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

--- andere   

2905 44 91 ---- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-

gehalte 

7,7 + 23 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

2905 44 99 ---- andere 9,6 + 53,7 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

2905 45 00 -- glycerol 3,8 0 

2905 49 -- andere   

2905 49 10 --- drie- en vierwaardige alcoholen 5,5 0 

2905 49 80 

  

--- andere 5,5 0 

- halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen   

2905 51 00 -- ethchloorvynol (INN) vrij 0 

2905 59 -- andere   

2905 59 10 

  

--- van eenwaardige alcoholen 5,5 0 

--- van andere meerwaardige alcoholen   

2905 59 91 ---- 2,2-bis(broommethyl)propaandiol vrij 0 
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2905 59 99 ---- andere 5,5 0 

2906 

  

Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

- van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen   

2906 11 00 -- menthol 5,5 0 

2906 12 00 -- cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen 5,5 0 

2906 13 -- sterolen en inositolen   

2906 13 10 --- sterolen 5,5 0 

2906 13 90 --- inositolen vrij 0 

2906 19 00 

  

-- andere 5,5 0 

- aromatische   

2906 21 00 -- benzylalcohol 5,5 0 

2906 29 00 

  

-- andere 5,5 0 

III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 

NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2907 

  

Fenolen; fenolalcoholen   

- eenwaardige fenolen   

2907 11 00 -- fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan 3 0 

2907 12 00 -- kresolen en zouten daarvan 2,1 0 

2907 13 00 -- octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten 5,5 0 

2907 15 -- naftolen en zouten daarvan   
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2907 15 10 --- 1-naftol vrij 0 

2907 15 90 --- andere 5,5 0 

2907 19 -- andere   

2907 19 10 --- xylenolen en zouten daarvan 2,1 0 

2907 19 90 

  

--- andere 5,5 0 

- meerwaardige fenolen; fenolalcoholen   

2907 21 00 -- resorcinol en zouten daarvan 5,5 0 

2907 22 00 -- hydrochinon en zouten daarvan 5,5 0 

2907 23 00 -- 4,4'-isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en zouten daarvan 5,5 0 

2907 29 00 -- andere 5,5 0 

2908 

  

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen   

- derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zouten daarvan   

2908 11 00 -- pentachloorfenol (ISO) 5,5 0 

2908 19 00 

  

-- andere 5,5 0 

- andere   

2908 91 00 -- dinoseb (ISO) en zouten daarvan 5,5 0 

2908 99 -- andere   

2908 99 10 --- derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 
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2908 99 90 

  

--- andere 5,5 0 

IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, KETONPEROXIDEN, EPOXIDEN 

MET EEN DRIERINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALSMEDE HALOGEEN-, 

SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2909 

  

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, keton-

peroxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan 

  

- acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 11 00 -- diëthylether 5,5 0 

2909 19 -- andere   

2909 19 10 --- tert-butylethylether (ethyl-tertiair-butylether, ETBE) 5,5 0 

2909 19 90 --- andere 5,5 0 

2909 20 00 - ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten daarvan 

5,5 0 

2909 30 - aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 30 10 

  

-- difenylether vrij 0 

-- broomderivaten   

2909 30 31 --- pentabroomdifenylether; 1,2,4,5-tetrabroom-3,6-bis(pentabroomfenoxy)benzeen vrij 0 

2909 30 35 --- 1,2-bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van acrylonitril-butadieen-

styreen (ABS) 

vrij 0 
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2909 30 38 --- andere 5,5 0 

2909 30 90 

  

-- andere 5,5 0 

- etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 41 00 -- 2,2'-oxidiëthanol (diëthyleenglycol) 5,5 0 

2909 43 00 -- monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909 44 00 -- andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol 5,5 0 

2909 49 

  

-- andere   

--- acyclische   

2909 49 11 ---- 2-(2-chloorethoxy)ethanol vrij 0 

2909 49 18 ---- andere 5,5 0 

2909 49 90 --- cyclische 5,5 0 

2909 50 - etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan   

2909 50 10 -- guajacol en kaliumguajacolsulfonaten 5,5 0 

2909 50 90 -- andere 5,5 0 

2909 60 00 - alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan 

5,5 0 

2910 Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, 

sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

2910 10 00 - oxiraan (ethyleenoxide) 5,5 0 

2910 20 00 - methyloxiraan (propyleenoxide) 5,5 0 

2910 30 00 - 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) 5,5 0 
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2910 40 00 - dieldrine (ISO, INN) 5,5 0 

2910 90 00 - andere 5,5 0 

2911 00 00 

  

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

5 0 

V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDGROEPEN   

2912 

  

Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; 

paraformaldehyd 

  

- acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2912 11 00 -- methanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912 12 00 -- ethanal (aceetaldehyd) 5,5 0 

2912 19 -- andere   

2912 19 10 --- butanal (n-butyraldehyd) 5,5 0 

2912 19 90 

  

--- andere 5,5 0 

- cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2912 21 00 -- benzaldehyd 5,5 0 

2912 29 00 -- andere 5,5 0 

2912 30 00 

  

- aldehydalcoholen 5,5 0 

- aldehydethers, aldehydfenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen   

2912 41 00 -- vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 5,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1281 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2912 42 00 -- ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) 5,5 0 

2912 49 00 -- andere 5,5 0 

2912 50 00 - cyclische polymeren van aldehyden 5,5 0 

2912 60 00 - paraformaldehyd 5,5 0 

2913 00 00 

  

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post 2912 5,5 0 

VI. KETONEN EN CHINONEN   

2914 

  

Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

- acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2914 11 00 -- aceton 5,5 0 

2914 12 00 -- butanon (methylethylketon) 5,5 0 

2914 13 00 -- 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon) 5,5 0 

2914 19 -- andere   

2914 19 10 --- 5-methylhexaan-2-on vrij 0 

2914 19 90 

  

--- andere 5,5 0 

- ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstofhoudende 

groepen 

  

2914 21 00 -- kamfer (bornaan-2-on) 5,5 0 

2914 22 00 -- cyclohexanon en methylcyclohexanonen 5,5 0 

2914 23 00 -- iononen en methyliononen 5,5 0 
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2914 29 00 

  

-- andere 5,5 0 

- aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen   

2914 31 00 -- fenylaceton (fenylpropaan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00 -- andere 5,5 0 

2914 40 - ketonalcoholen en ketonaldehyden   

2914 40 10 -- 4-hydroxy-4-methylpentaan-2-on (diacetonalcohol) 5,5 0 

2914 40 90 -- andere 3 0 

2914 50 00 

  

- ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groepen 5,5 0 

- chinonen   

2914 61 00 -- antrachinon 5,5 0 

2914 69 -- andere   

2914 69 10 --- 1,4-naftochinon vrij 0 

2914 69 90 --- andere 5,5 0 

2914 70 00 

  

- halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 5,5 0 

VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, 

PEROXIDEN EN PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN 

NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2915 

  

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden 

en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

- mierenzuur en zouten en esters daarvan   
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2915 11 00 -- mierenzuur 5,5 0 

2915 12 00 -- zouten van mierenzuur 5,5 0 

2915 13 00 

  

-- esters van mierenzuur 5,5 0 

- azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride   

2915 21 00 -- azijnzuur 5,5 0 

2915 24 00 -- azijnzuuranhydride 5,5 0 

2915 29 00 

  

-- andere 5,5 0 

- esters van azijnzuur   

2915 31 00 -- ethylacetaat 5,5 0 

2915 32 00 -- vinylacetaat 5,5 0 

2915 33 00 -- n-butylacetaat 5,5 0 

2915 36 00 -- dinosebacetaat (ISO) 5,5 0 

2915 39 -- andere   

2915 39 10 --- propylacetaat, isopropylacetaat 5,5 0 

2915 39 30 --- methylacetaat, pentylacetaat (amylacetaat), isopentylacetaat (isoamylacetaat) en glycerolacetaten 5,5 0 

2915 39 50 --- p-tolylacetaat, fenylpropylacetaten, benzylacetaat, rhodinylacetaat, santalylacetaat en de acetaten van 

fenylethaan-1,2-diol 

5,5 0 

2915 39 80 --- andere 5,5 0 
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2915 40 00 - mono-, di- en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 

2915 50 00 - propionzuur en zouten en esters daarvan 4,2 0 

2915 60 

  

- butaanzuren en pentaanzuren, alsmede zouten en esters daarvan   

-- butaanzuur en isobutaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan   

2915 60 11 --- 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiisobutyraat vrij 0 

2915 60 19 --- ander 5,5 0 

2915 60 90 -- pentaanzuur en isopentaanzuur, alsmede zouten en esters daarvan 5,5 0 

2915 70 - palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan   

2915 70 15 -- palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 20 -- zouten en esters van palmitinezuur 5,5 0 

2915 70 25 -- stearinezuur 5,5 0 

2915 70 30 -- zouten van stearinezuur 5,5 0 

2915 70 80 -- esters van stearinezuur 5,5 0 

2915 90 - andere   

2915 90 10 -- laurinezuur 5,5 0 

2915 90 20 -- chloorformiaten 5,5 0 

2915 90 80 -- andere 5,5 0 
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2916 

  

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan 

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten daarvan 

  

- onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 

peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2916 11 00 -- acrylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2916 12 -- esters van acrylzuur   

2916 12 10 --- methylacrylaat 6,5 3 

2916 12 20 --- ethylacrylaat 6,5 3 

2916 12 90 --- andere 6,5 3 

2916 13 00 -- methacrylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2916 14 -- esters van methacrylzuur   

2916 14 10 --- methylmethacrylaat 6,5 0 

2916 14 90 --- andere 6,5 0 

2916 15 00 -- oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916 19 -- andere   

2916 19 10 --- undeceenzuren, alsmede zouten en esters daarvan 5,9 0 

2916 19 30 --- hexa-2,4-dieenzuur (sorbinezuur) 6,5 0 

2916 19 40 --- crotonzuur vrij 0 

2916 19 50 --- binapacryl (ISO) 6,5 0 

2916 19 70 --- andere 6,5 0 
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2916 20 00 

  

- eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide 

anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

- eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 

peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2916 31 00 -- benzoëzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2916 32 -- benzoylperoxide en benzoylchloride   

2916 32 10 --- benzoylperoxide 6,5 0 

2916 32 90 --- benzoylchloride 6,5 0 

2916 34 00 -- fenylazijnzuur en zouten daarvan vrij 0 

2916 35 00 -- esters van fenylazijnzuur vrij 0 

2916 39 00 -- andere 6,5 0 

2917 

  

Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, 

alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

- meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 

peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2917 11 00 -- oxaalzuur en zouten en esters daarvan 6,5 3 

2917 12 -- adipinezuur en zouten en esters daarvan   

2917 12 10 --- adipinezuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 12 90 --- esters van adipinezuur 6,5 0 

2917 13 -- azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters daarvan   

2917 13 10 --- sebacinezuur vrij 0 

2917 13 90 --- andere 6 0 
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2917 14 00 -- maleïnezuuranhydride 6,5 0 

2917 19 -- andere   

2917 19 10 --- malonzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2917 19 90 --- andere 6,3 0 

2917 20 00 

  

- meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide 

anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6 0 

- meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en 

peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2917 32 00 -- dioctylorthoftalaten 6,5 3 

2917 33 00 -- dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten 6,5 0 

2917 34 -- andere esters van orthoftaalzuur   

2917 34 10 --- dibutylorthoftalaten 6,5 0 

2917 34 90 --- andere 6,5 0 

2917 35 00 -- ftaalzuuranhydride 6,5 3 

2917 36 00 -- tereftaalzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2917 37 00 -- dimethyltereftalaat 6,5 0 

2917 39 

  

-- andere   

--- broomderivaten   

2917 39 11 ---- esters of anhydride van tetrabroomftaalzuur vrij 0 

2917 39 19 

  

---- andere 6,5 0 

--- andere   
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2917 39 30 ---- benzeen-1,2,4-tricarbonzuur vrij 0 

2917 39 40 ---- isoftaloyldichloride, bevattende niet meer dan 0,8 gewichtspercent tereftaloyldichloride vrij 0 

2917 39 50 ---- naftaleen-1,4,5,8-tetracarbonzuur vrij 0 

2917 39 60 ---- tetrachloorftaalzuuranhydride vrij 0 

2917 39 70 ---- natrium-3,5-bis(methoxycarbonyl)benzeensulfonaat vrij 0 

2917 39 80 ---- andere 6,5 0 

2918 

  

Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, 

peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro-, en nitrosoderivaten daarvan 

  

- carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2918 11 00 -- melkzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 12 00 -- wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 13 00 -- zouten en esters van wijnsteenzuur 6,5 0 

2918 14 00 -- citroenzuur 6,5 3 

2918 15 00 -- zouten en esters van citroenzuur 6,5 3 

2918 16 00 -- gluconzuur en zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 18 00 -- chloorbenzilaat (ISO) 6,5 5 

2918 19 -- andere   

2918 19 30 --- cholzuur en 3α,12α-dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), alsmede zouten en esters 

daarvan 

6,3 0 
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2918 19 40 --- 2,2-bis(hydroxymethyl)propionzuur vrij 0 

2918 19 85 

  

--- andere 6,5 0 

- carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

  

2918 21 00 -- salicylzuur en zouten daarvan 6,5 0 

2918 22 00 -- o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan 6,5 3 

2918 23 -- andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan   

2918 23 10 --- methylsalicylaat en fenylsalicylaat 6,5 0 

2918 23 90 --- andere 6,5 0 

2918 29 -- andere   

2918 29 10 --- sulfosalicylzuren en hydroxynaftoëzuren, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 29 30 --- 4-hydroxybenzoëzuur, alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 29 80 --- andere 6,5 0 

2918 30 00 

  

- carbonzuren met aldehyd- of ketongroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan 

afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan 

6,5 0 

- andere   

2918 91 00 -- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur) alsmede zouten en esters daarvan 6,5 0 

2918 99 -- andere   

2918 99 10 --- 2,6-dimethoxybenzoëzuur vrij 0 

2918 99 20 --- dicamba (ISO) vrij 0 
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2918 99 30 --- natriumfenoxyacetaat vrij 0 

2918 99 90 

  

--- andere 6,5 0 

VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-METALEN, ALSMEDE ZOUTEN, 

HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN 

  

2919 Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

  

2919 10 00 - tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

2919 90 - andere   

2919 90 10 -- tributylfosfaten, trifenylfosfaat, tritolylfosfaten, trixylylfosfaten en tris(2-chloorethyl)fosfaat 6,5 0 

2919 90 90 -- andere 6,5 0 

2920 

  

Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), 

alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten 

  

- thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro en nitrosoderivaten 

daarvan 

  

2920 11 00 -- parathion (ISO) en parathionmethyl (ISO) (methylparathion) 6,5 0 

2920 19 00 -- andere 6,5 0 

2920 90 - andere   

2920 90 10 -- zwavelzure en koolzure esters, alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 6,5 0 

2920 90 20 -- dimethylfosfonaat (dimethylfosfiet) 6,5 0 
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2920 90 30 -- trimethylfosfiet (trimethoxyfosfine) 6,5 0 

2920 90 40 -- triëthylfosfiet 6,5 0 

2920 90 50 -- diëthylfosfonaat (diëthylhydrogeenfosfiet) (diëthylfosfiet) 6,5 0 

2920 90 85 

  

-- andere 6,5 0 

IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN   

2921 

  

Aminoverbindingen   

- eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 11 -- methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan   

2921 11 10 --- methylamine, dimethylamine en trimethylamine 6,5 3 

2921 11 90 --- zouten 6,5 3 

2921 19 -- andere   

2921 19 10 --- triëthylamine en zouten daarvan 6,5 3 

2921 19 30 --- isopropylamine en zouten daarvan 6,5 3 

2921 19 40 --- 1,1,3,3-tetramethylbutylamine vrij 0 

2921 19 50 --- diëthylamine en zouten daarvan 5,7 0 

2921 19 80 

  

--- andere 6,5 3 

- meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 21 00 -- ethyleendiamine en zouten daarvan 6 0 

2921 22 00 -- hexamethyleendiamine en zouten daarvan 6,5 3 
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2921 29 00 -- andere 6 0 

2921 30 - aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede derivaten 

daarvan; zouten van deze producten 

  

2921 30 10 -- cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine, alsmede zouten daarvan 6,3 3 

2921 30 91 -- cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-diaminocyclohexaan) vrij 0 

2921 30 99 

  

-- andere 6,5 3 

- eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 41 00 -- aniline en zouten daarvan 6,5 3 

2921 42 -- derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan   

2921 42 10 --- halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van aniline, zouten van deze verbindingen daaronder 

begrepen 

6,5 3 

2921 42 90 --- andere 6,5 3 

2921 43 00 -- toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 

2921 44 00 -- difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 

2921 45 00 -- 1-naftylamine (α-naftylamine) en 2-naftylamine (ß-naftylamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van 

deze producten 

6,5 3 

2921 46 00 -- amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), feentermine 

(INN), fencamfamine (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN) en mefenorex (INN); zouten van 

deze producten 

vrij 0 

2921 49 -- andere   

2921 49 10 --- xylidinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten 6,5 3 
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2921 49 80 

  

--- andere 6,5 3 

- meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2921 51 

  

-- o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze 

producten 

  

--- o-, m- en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan, zouten van deze verbindingen daaronder begrepen 

  

2921 51 11 ---- m-fenyleendiamine, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: -niet meer 

dan 1 gewichtspercent water, -niet meer dan 200 mg/kg o-fenyleendiamine en -niet meer dan 450 mg/kg 

p-fenyleendiamine 

vrij 0 

2921 51 19 ---- andere 6,5 3 

2921 51 90 --- andere 6,5 3 

2921 59 -- andere   

2921 59 10 --- m-fenyleenbis(methylamine) vrij 0 

2921 59 20 --- 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline vrij 0 

2921 59 30 --- 4,4'-bi-o-toluïdine vrij 0 

2921 59 40 --- 1,8-naftyleendiamine vrij 0 

2921 59 90 --- andere 6,5 3 

2922 

  

Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen   

- aminoalcoholen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort, alsmede ethers 

en esters daarvan; zouten van deze producten 

  

2922 11 00 -- monoëthanolamine en zouten daarvan 6,5 3 
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2922 12 00 -- diëthanolamine en zouten daarvan 6,5 3 

2922 13 -- triëthanolamine en zouten daarvan   

2922 13 10 --- triëthanolamine 6,5 3 

2922 13 90 --- zouten van triëthanolamine 6,5 3 

2922 14 00 -- dextropropoxyfeen (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2922 19 -- andere   

2922 19 10 --- N-ethyldiëthanolamine 6,5 3 

2922 19 20 --- 2,2'-methyliminodiëthanol (N-methyldiëthanolamine) 6,5 3 

2922 19 80 

  

--- andere 6,5 3 

- aminonaftolen en andere aminofenolen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een 

soort, alsmede ethers en esters daarvan; zouten van deze producten 

  

2922 21 00 -- aminonaftolsulfonzuren en zouten daarvan 6,5 3 

2922 29 00 

  

-- andere 6,5 3 

- aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van 

meer dan een soort; zouten van deze producten 

  

2922 31 00 -- amfepramon (INN), methadon (INN) en normethadon (INN); zouten van deze producten vrij 0 

2922 39 00 

  

-- andere 6,5 3 

- aminozuren, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan een soort en esters daarvan; 

zouten van deze producten 
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2922 41 00 -- lysine en esters daarvan; zouten van deze producten 6,3 3 

2922 42 00 -- glutaminezuur en zouten daarvan 6,5 3 

2922 43 00 -- antranilzuur en zouten daarvan 6,5 3 

2922 44 00 -- tilidine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2922 49 -- andere   

2922 49 10 --- glycine 6,5 3 

2922 49 20 --- ß-alanine vrij 0 

2922 49 95 --- andere 6,5 3 

2922 50 00 - aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen 6,5 3 

2923 Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet 

chemisch welbepaald 

  

2923 10 00 - choline en zouten daarvan 6,5 0 

2923 20 00 - lecithinen en andere fosfoaminolipiden 5,7 0 

2923 90 00 - andere 6,5 0 

2924 

  

Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur   

- acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; 

zouten van deze producten 

  

2924 11 00 -- meprobamaat (INN) vrij 0 

2924 12 00 -- fluoraceetamide (ISO), monocrotofos (ISO) en fosfamidon (ISO) 6,5 0 
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2924 19 00 

  

-- andere 6,5 0 

- cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; 

zouten van deze producten 

  

2924 21 -- ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2924 21 10 --- isoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90 --- andere 6,5 0 

2924 23 00 -- 2-aceetamidobenzoëzuur (N-acetylantranilzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2924 24 00 -- ethinamaat (INN) vrij 0 

2924 29 -- andere   

2924 29 10 --- lidocaïne (INN) vrij 0 

2924 29 30 --- paracetamol (INN) 6,5 3 

2924 29 95 --- andere 6,5 0 

2925 

  

Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen   

- imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2925 11 00 -- sacharine en zouten daarvan 6,5 0 

2925 12 00 -- glutethimide (INN) vrij 0 

2925 19 -- andere   

2925 19 10 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-octabroom-N,N'-ethyleendiftaalimide vrij 0 

2925 19 30 --- N,N'-ethyleenbis(4,5-dibroomhexahydro-3,6-methanoftaalimide) vrij 0 
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2925 19 95 

  

--- andere 6,5 0 

- iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2925 21 00 -- chloordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00 -- andere 6,5 0 

2926 Nitrillen (cyaanverbindingen)   

2926 10 00 - acrylonitril 6,5 3 

2926 20 00 - 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide) 6,5 0 

2926 30 00 - fenproporex (INN) en zouten daarvan; methadon (INN) tussenproduct (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-

difenylbutaan) 

6,5 0 

2926 90 - andere   

2926 90 20 -- isoftalonitril 6 0 

2926 90 95 -- andere 6,5 0 

2927 00 00 Diazo-, azo- en azoxyverbindingen 6,5 0 

2928 00 Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine   

2928 00 10 - N,N-bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine vrij 0 

2928 00 90 - andere 6,5 0 

2929 Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen   

2929 10 - isocyanaten   
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2929 10 10 -- methylfenyleendiisocyanaten (tolueendiisocyanaten) 6,5 3 

2929 10 90 -- andere 6,5 3 

2929 90 00 

  

- andere 6,5 0 

X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN VAN METALEN, HETERO-

CYCLISCHE VERBINDINGEN, NUCLEïNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALSMEDE 

SULFONAMIDOVERBINDINGEN 

  

2930 Organische zwavelverbindingen   

2930 20 00 - thiocarbamaten en dithiocarbamaten 6,5 0 

2930 30 00 - thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden 6,5 0 

2930 40 - methionine   

2930 40 10 -- methionine (INN) vrij 0 

2930 40 90 -- andere 6,5 0 

2930 50 00 - captafol (ISO) en methamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 - andere   

2930 90 13 -- cysteïne en cystine 6,5 3 

2930 90 16 -- derivaten van cysteïne of cystine 6,5 3 

2930 90 20 -- thiodiglycol (INN) (2,2'-thiodiëthanol) 6,5 3 

2930 90 30 -- DL-2-hydroxy-4(methylthio)boterzuur vrij 0 

2930 90 40 -- 2,2'-thiodiëthylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] vrij 0 
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2930 90 50 -- mengsels van isomeren bestaande uit 4-methyl-2,6-bis (methylthio)-m-fenyleendiamine en 2-methyl-

4,6-bis(methylthio)-m-fenyleendiamine 

vrij 0 

2930 90 85 -- andere 6,5 0 

2931 00 Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen   

2931 00 10 - dimethylmethylfosfonaat 6,5 0 

2931 00 20 - methylfosfonoyldifluoride (methylfosfonzuurdifluoride) 6,5 0 

2931 00 30 - methylfosfonoyldichloride (methylfosfonzuurdichloride) 6,5 0 

2931 00 95 - andere 6,5 0 

2932 

  

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als hetero-atoom   

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) furaanring   

2932 11 00 -- tetrahydrofuraan 6,5 0 

2932 12 00 -- 2-furaldehyd (furfuraldehyd) 6,5 3 

2932 13 00 -- furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol 6,5 3 

2932 19 00 

  

-- andere 6,5 0 

- lactonen   

2932 21 00 -- cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen 6,5 3 

2932 29 -- andere lactonen   

2932 29 10 --- fenolftaleïne vrij 0 

2932 29 20 --- 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H, 3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-

octadecyloxy-2-naftoëzuur 

vrij 0 
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2932 29 30 --- 3'-chloor-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3H), 9'-xantheen]-3-on vrij 0 

2932 29 40 --- 6'-(N-ethyl-p-toluïdino)-2'-methylspiro[isobenzofuraan-1(3H), 9'-xantheen]-3-on vrij 0 

2932 29 50 --- methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-

cd]pyran-1-yl]naftaleen-2-carboxylaat 

vrij 0 

2932 29 60 --- gamma-butyrolacton 6,5 0 

2932 29 85 

  

--- andere 6,5 0 

- andere   

2932 91 00 -- isosafrool 6,5 0 

2932 92 00 -- 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on 6,5 0 

2932 93 00 -- piperonal 6,5 0 

2932 94 00 -- safrool 6,5 0 

2932 95 00 -- tetrahydrocannabinolen (alle isomeren) 6,5 0 

2932 99 -- andere   

2932 99 50 --- epoxiden waarvan de ring vier atomen bevat 6,5 0 

2932 99 70 --- andere cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende 

groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan 

6,5 0 

2932 99 85 --- andere 6,5 0 

2933 

  

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom   

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyrazoolring   
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2933 11 -- fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan   

2933 11 10 --- propyfenazon (INN) vrij 0 

2933 11 90 --- andere 6,5 0 

2933 19 -- andere   

2933 19 10 --- fenylbutazon (INN) vrij 0 

2933 19 90 

  

--- andere 6,5 0 

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) 

imidazoolring 

  

2933 21 00 -- hydantoïne en derivaten daarvan 6,5 0 

2933 29 -- andere   

2933 29 10 --- nafazolinehydrochloride (INNM) en nafazolinenitraat (INNM); fentolamine (INN); 

tolazolinehydrochloride (INNM) 

vrij 0 

2933 29 90 

  

--- andere 6,5 0 

- verbindingen met een al dan nietgehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) pyridinering   

2933 31 00 -- pyridine en zouten daarvan 5,3 0 

2933 32 00 -- piperidine en zouten daarvan 6,5 0 
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2933 33 00 -- alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), 

difeenoxylaat (INN), dipipanon (INN), fencyclidine (INN) (PCP), fenoperidine (INN), fentanyl (INN), 

ketobemidon (INN), methylfenidaat (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) 

tussenproduct A, pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) en trimeperidine (INN); zouten van 

deze producten 

6,5 0 

2933 39 -- andere   

2933 39 10 --- iproniazide (INN); ketobemidonhydrochloride (INNM); pyridostigminebromide (INN) vrij 0 

2933 39 20 --- 2,3,5,6-tetrachloorpyridine vrij 0 

2933 39 25 --- 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur vrij 0 

2933 39 35 --- 2-hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat vrij 0 

2933 39 40 --- 2-butoxyethyl(3,5,6-trichloor-2-pyridyloxy)acetaat vrij 0 

2933 39 45 --- 3,5-dichloor-2,4,6-trifluorpyridine vrij 0 

2933 39 50 --- methylester van fluroxypyr (ISO) 4 0 

2933 39 55 --- 4-methylpyridine vrij 0 

2933 39 99 

  

--- andere 6,5 0 

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline- of isochinolinering, niet verder geanelleerd 

(gecondenseerd) 

  

2933 41 00 -- levorfanol (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2933 49 -- andere   
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2933 49 10 --- halogeenderivaten van chinoline; derivaten van chinolinecarbonzuren 5,5 0 

2933 49 30 --- dextromethorfan (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2933 49 90 

  

--- andere 6,5 0 

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met een piperazinering   

2933 52 00 -- malonylureum (barbituurzuur) en zouten daarvan 6,5 0 

2933 53 -- allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital 

(INN), fenobarbital (INN), methylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), secbutabarbital (INN), 

secobarbital (INN) en vinylbital (INN); zouten van deze producten 

  

2933 53 10 --- barbital (INN), fenobarbital (INN), alsmede zouten daarvan vrij 0 

2933 53 90 --- andere 6,5 0 

2933 54 00 -- andere derivaten van malonylureum (barbituurzuur); zouten van deze producten 6,5 0 

2933 55 00 -- loprazolam (INN), mecloqualon (INN), methaqualon (INN) en zipeprol (INN); zouten van deze 

producten 

vrij 0 

2933 59 -- andere   

2933 59 10 --- diazinon (ISO) vrij 0 

2933 59 20 --- 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine) vrij 0 

2933 59 95 

  

--- andere 6,5 0 

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) triazinering   

2933 61 00 -- melamine 6,5 3 
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2933 69 -- andere   

2933 69 10 --- atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogeen, 

trimethyleentrinitramine) 

5,5 0 

2933 69 20 --- methenamine (INN) (hexamethyleentetramine) vrij 0 

2933 69 30 --- 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]-fenol vrij 0 

2933 69 80 

  

--- andere 6,5 0 

- lactamen   

2933 71 00 -- 6-hexaanlactam (epsilon-caprolactam) 6,5 0 

2933 72 00 -- clobazam (INN) en methyprylon (INN) vrij 0 

2933 79 00 

  

-- andere lactamen 6,5 0 

- andere   

2933 91 -- alprazolam (INN), camazepam (INN), chloordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepaat, 

delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethylloflazepaat (INN), fludiazepam (INN), 

flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), 

mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), 

nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam 

(INN), tetrazepam (INN) en triazolam (INN); zouten van deze producten 

  



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1305 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

2933 91 10 --- chloordiazepoxide (INN) vrij 0 

2933 91 90 --- andere 6,5 0 

2933 99 -- andere   

2933 99 10 --- benzimidazool-2-thiol (mercaptobenzimidazool) 6,5 0 

2933 99 20 --- indool, 3-methylindool (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzol(c,e)azepine (azapetine), fenindamine 

(INN) en zouten daarvan; imipraminehydrochloride (INNM) 

5,5 0 

2933 99 30 --- monoazepinen 6,5 0 

2933 99 40 --- diazepinen 6,5 0 

2933 99 50 --- 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol vrij 0 

2933 99 90 --- andere 6,5 0 

2934 Nuclëinezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen   

2934 10 00 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) thiazoolring 6,5 0 

2934 20 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet verder geanelleerd 

(gecondenseerd) 

  

2934 20 20 -- di(benzothiazool-2-yl)disulfide; benzothiazool-2-thiol (mercaptobenzothiazool) en zouten daarvan 6,5 0 

2934 20 80 -- andere 6,5 0 

2934 30 - verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder geanelleerd 

(gecondenseerd) 
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2934 30 10 -- thiëthylperazine (INN); thioridazine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2934 30 90 

  

-- andere 6,5 0 

- andere   

2934 91 00 -- aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), 

feendimetrazine (INN), feenmetrazine (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), 

oxazolam (INN), pemoline (INN) en sufentanil (INN); zouten van deze producten 

vrij 0 

2934 99 -- andere   

2934 99 10 --- chloorprothixeen (INN); thenalidine (INN) en tartraten en maleïnaten daarvan vrij 0 

2934 99 20 --- furazolidoon (INN) vrij 0 

2934 99 30 --- 7-aminocefalosporaanzuur vrij 0 

2934 99 40 --- zouten en esters van (6R,7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2 -fenylaceetamido]-8- oxo-5-thia-

1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur 

vrij 0 

2934 99 50 --- 1-[2-(1,3-dioxaan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridiniumbromide vrij 0 

2934 99 90 --- andere 6,5 0 

2935 00 Sulfonamidoverbindingen   

2935 00 10 - 3-{1-[7-(hexadecylsulfonylamino)-1H-indool-3-yl]-3-oxo-1H, 3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-

dimethyl-1H-indool-7-sulfonamide 

vrij 0 
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2935 00 20 - metosulam (ISO) vrij 0 

2935 00 90 

  

- andere 6,5 3 

XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN   

2936 

  

Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten 

daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook 

indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht 

  

- vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd   

2936 21 00 -- vitaminen A en derivaten daarvan vrij 0 

2936 22 00 -- vitamine B1 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 23 00 -- vitamine B2 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 24 00 -- D- en DL-pantotheenzuur (vitamine B3 of vitamine B5) en derivaten daarvan vrij 0 

2936 25 00 -- vitamine B6 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 26 00 -- vitamine B12 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 27 00 -- vitamine C en derivaten daarvan vrij 0 

2936 28 00 -- vitamine E en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 -- andere vitaminen en derivaten daarvan   

2936 29 10 --- vitamine B9 en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 30 --- vitamine H en derivaten daarvan vrij 0 

2936 29 90 --- andere vrij 0 

2936 90 

  

- andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen   

-- natuurlijke concentraten van vitaminen   
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2936 90 11 --- natuurlijke concentraten van vitaminen A+ D vrij 0 

2936 90 19 --- andere vrij 0 

2936 90 80 -- andere vrij 0 

2937 

  

Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; 

derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die 

hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt 

  

- polypeptidehormonen, proteïnehormonen en glycoproteïnehormonen, alsmede derivaten en 

structuuranalogons daarvan 

  

2937 11 00 -- somatotropine, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan vrij 0 

2937 12 00 -- insuline en zouten daarvan vrij 0 

2937 19 00 

  

-- andere vrij 0 

- steroïdale hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan   

2937 21 00 -- cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison) vrij 0 

2937 22 00 -- halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van corticosteroïde hormonen vrij 0 

2937 23 00 -- oestrogenen en progestogenen vrij 0 

2937 29 00 

  

-- andere vrij 0 

- catecholaminehormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan   

2937 31 00 -- epinefrine vrij 0 

2937 39 00 -- andere vrij 0 

2937 40 00 - aminozuurderivaten vrij 0 
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2937 50 00 - prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan vrij 0 

2937 90 00 

  

- andere vrij 0 

XII. GLUCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN PLANTAARDIGE ALKALOÏDEN, NATUURLIJKE OF 

DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS EN ANDERE 

DERIVATEN DAARVAN 

  

2938 Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en 

andere derivaten daarvan 

  

2938 10 00 - rutoside (rutine) en derivaten daarvan 6,5 0 

2938 90 - andere   

2938 90 10 -- digitalisglucosiden 6 0 

2938 90 30 -- glycyrrizine en glycyrrizinaten 5,7 0 

2938 90 90 -- andere 6,5 0 

2939 

  

Plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en 

andere derivaten daarvan 

  

- opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2939 11 00 -- concentraten van papaverbolkaf; buprenorfine (INN), codeïne, dihydrocodeïne (INN), ethylmorfine, 

etorfine (INN), folcodine (INN), heroïne, hydrocodon (INN), hydromorfon (INN), morfine, nicomorfine 

(INN), oxycodon (INN), oxymorfon (INN), thebacon (INN) en thebaïne; zouten van deze producten 

vrij 0 

2939 19 00 -- andere vrij 0 

2939 20 00 - kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2939 30 00 

  

- cafeïne en zouten daarvan vrij 0 

- efedrinen en zouten daarvan   
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2939 41 00 -- efedrine en zouten daarvan vrij 0 

2939 42 00 -- pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 43 00 -- cathine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 49 00 

  

-- andere vrij 0 

- theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze 

producten 

  

2939 51 00 -- fenetylline (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 59 00 

  

-- andere vrij 0 

- alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2939 61 00 -- ergometrine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 62 00 -- ergotamine (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2939 63 00 -- lyserginezuur en zouten daarvan vrij 0 

2939 69 00 

  

-- andere vrij 0 

- andere   

2939 91 

  

-- cocaïne, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamineracemaat; zouten, esters 

en andere derivaten van deze producten 

  

--- cocaïne en zouten daarvan   

2939 91 11 ---- ruwe cocaïne vrij 0 

2939 91 19 ---- andere vrij 0 
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2939 91 90 --- andere vrij 0 

2939 99 00 

  

-- andere vrij 0 

XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN   

2940 00 00 Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers, acetalen en 

esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de posten 2937, 2938 

en 2939 

6,5 3 

2941 Antibiotica   

2941 10 - penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur; zouten van deze producten   

2941 10 10 -- amoxicilline (INN) en zouten daarvan vrij 0 

2941 10 20 -- ampicilline (INN), metampicilline (INN), pivampicilline (INN), alsmede zouten daarvan vrij 0 

2941 10 90 -- andere vrij 0 

2941 20 - streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten   

2941 20 30 -- dihydrostreptomycine, alsmede zouten, esters en hydraten daarvan 5,3 0 

2941 20 80 -- andere vrij 0 

2941 30 00 - tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2941 40 00 - chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2941 50 00 - erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten vrij 0 

2941 90 00 - andere vrij 0 

2942 00 00 Andere organische verbindingen 6,5 0 
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30 HOOFDSTUK 30 - FARMACEUTISCHE PRODUCTEN   

3001 Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten 

van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; 

heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of 

profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

3001 20 - extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan   

3001 20 10 -- van menselijke oorsprong vrij 0 

3001 20 90 -- andere vrij 0 

3001 90 - andere   

3001 90 20 

  

-- van menselijke oorsprong vrij 0 

-- andere   

3001 90 91 --- heparine en zouten daarvan vrij 0 

3001 90 98 --- andere vrij 0 

3002 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van 

diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde 

immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, 

toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten 

  

3002 10 - sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immuno-

logische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen 

  

3002 10 10 

  

-- sera van geïmmuniseerde dieren of personen vrij 0 

-- andere   
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3002 10 91 

  

--- hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline vrij 0 

--- andere   

3002 10 95 ---- van menselijke oorsprong vrij 0 

3002 10 99 ---- andere vrij 0 

3002 20 00 - vaccins voor mensen vrij 0 

3002 30 00 - vaccins voor dieren vrij 0 

3002 90 - andere   

3002 90 10 -- menselijk bloed vrij 0 

3002 90 30 -- dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen vrij 0 

3002 90 50 -- culturen van micro-organismen vrij 0 

3002 90 90 -- andere vrij 0 

3003 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor 

therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en 

niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

3003 10 00 - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel 

streptomycinen of derivaten daarvan 

vrij 0 

3003 20 00 

  

- bevattende andere antibiotica vrij 0 

- bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica   

3003 31 00 -- bevattende insuline vrij 0 
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3003 39 00 -- andere vrij 0 

3003 40 00 - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld bij 

post 2937, noch antibiotica 

vrij 0 

3003 90 - andere   

3003 90 10 -- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) vrij 0 

3003 90 90 -- andere vrij 0 

3004 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan 

niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook 

die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de 

verkoop in het klein 

  

3004 10 - bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel 

streptomycinen of derivaten daarvan 

  

3004 10 10 -- bevattende, als geneeskrachtige stof, uitsluitend penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van 

penicillaanzuur 

vrij 0 

3004 10 90 -- andere vrij 0 

3004 20 - bevattende andere antibiotica   

3004 20 10 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 20 90 

  

-- andere vrij 0 

- bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937, doch geen antibiotica   

3004 31 -- bevattende insuline   

3004 31 10 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 31 90 --- andere vrij 0 
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3004 32 -- bevattende corticosteroïde hormonen, alsmede derivaten en structuuranalogons daarvan   

3004 32 10 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 32 90 --- andere vrij 0 

3004 39 -- andere   

3004 39 10 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 39 90 --- andere vrij 0 

3004 40 - bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere producten bedoeld bij 

post 2937, noch antibiotica 

  

3004 40 10 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 40 90 -- andere vrij 0 

3004 50 - andere geneesmiddelen, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936   

3004 50 10 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3004 50 90 -- andere vrij 0 

3004 90 

  

- andere   

-- opgemaakt voor de verkoop in het klein   

3004 90 11 --- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) vrij 0 

3004 90 19 

  

--- andere vrij 0 

-- andere   
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3004 90 91 --- bevattende jood (jodium) of joodverbindingen (jodiumverbindingen) vrij 0 

3004 90 99 --- andere vrij 0 

3005 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), 

geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein 

voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden 

  

3005 10 00 - hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag vrij 0 

3005 90 - andere   

3005 90 10 

  

  

-- watten en artikelen van watten vrij 0 

-- andere   

--- van textielstoffen   

3005 90 31 

  

---- gaas en artikelen van gaas vrij 0 

---- andere   

3005 90 51 ----- van gebonden textielvlies vrij 0 

3005 90 55 ----- andere vrij 0 

3005 90 99 --- andere vrij 0 

3006 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk   
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3006 10 - steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden 

geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, 

voor het dichten van wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, die door 

het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde; steriele barrièremiddelen 

tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen 

worden geabsorbeerd 

  

3006 10 10 -- steriel catgut vrij 0 

3006 10 30 -- steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien 

zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd 

6,5 0 

3006 10 90 -- andere vrij 0 

3006 20 00 - reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren vrij 0 

3006 30 00 - röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd om aan 

de patiënt zelf te worden toegediend 

vrij 0 

3006 40 00 - tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement vrij 0 

3006 50 00 - tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken vrij 0 

3006 60 

  

- chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere producten bedoeld bij post 2937 of 

van spermiciden 

  

-- van hormonen of van andere producten bedoeld bij post 2937   

3006 60 11 --- opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

3006 60 19 --- andere vrij 0 

3006 60 90 -- van spermiciden vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1318 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3006 70 00 

  

- bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde 

delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als 

koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten 

6,5 5 

- andere   

3006 91 00 -- hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg 6,5 0 

3006 92 00 -- farmaceutische afvallen vrij 0 

31 HOOFDSTUK 31 - MESTSTOFFEN   

3101 00 00 Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch 

behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of 

plantaardige producten 

vrij 0 

3102 Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen   

3102 10 - ureum, ook indien in waterige oplossing   

3102 10 10 -- ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op het droge 

kristalwatervrije product 

6,5 7 

3102 10 90 

  

-- andere 6,5 7 

- ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat   

3102 21 00 -- ammoniumsulfaat 6,5 7 

3102 29 00 -- andere 6,5 7 

3102 30 - ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing   

3102 30 10 -- in waterige oplossing 6,5 7 

3102 30 90 -- andere 6,5 7 
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3102 40 - mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische 

stoffen 

  

3102 40 10 -- met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten 6,5 7 

3102 40 90 -- met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten 6,5 7 

3102 50 - natriumnitraat   

3102 50 10 -- natuurlijk natriumnitraat vrij 0 

3102 50 90 -- andere 6,5 7 

3102 60 00 - dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat 6,5 7 

3102 80 00 - mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater 6,5 7 

3102 90 00 - andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen 6,5 7 

3103 Minerale of chemische fosfaatmeststoffen   

3103 10 - superfosfaat   

3103 10 10 -- met een gehalte aan difosforpentaoxide (fosforzuuranhydride) van meer dan 35 gewichtspercenten 4,8 5 

3103 10 90 -- ander 4,8 5 

3103 90 00 - andere vrij 0 

3104 Minerale of chemische kalimeststoffen   
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3104 20 - kaliumchloride   

3104 20 10 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van niet meer dan 40 gewichtspercenten, berekend op het 

droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 20 50 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 40 doch niet meer dan 62 gewichts-

percenten, berekend op het droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 20 90 -- met een gehalte aan kalium berekend als K2O van meer dan 62 gewichtspercenten, berekend op het 

droge kristalwatervrije product 

vrij 0 

3104 30 00 - kaliumsulfaat vrij 0 

3104 90 00 - andere vrij 0 

3105 Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor 

en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke 

vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 

  

3105 10 00 - producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met 

een brutogewicht van niet meer dan 10 kg 

6,5 7 

3105 20 - minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium 

bevatten 

  

3105 20 10 -- met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristal-

watervrije product 

6,5 7 

3105 20 90 -- andere 6,5 7 

3105 30 00 - diammoniumwaterstoforthofosfaat 6,5 7 
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3105 40 00 

  

- ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat 6,5 7 

- andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor 

bevatten 

  

3105 51 00 -- bevattende nitraten en fosfaten 6,5 7 

3105 59 00 -- andere 6,5 7 

3105 60 - minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen fosfor en kalium bevatten   

3105 60 10 -- kaliumsuperfosfaat 3,2 0 

3105 60 90 -- andere 3,2 0 

3105 90 - andere   

3105 90 10 

  

-- natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en kalium-

nitraat (waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat niet meer dan 44 gewichtspercenten bedraagt) met een 

totaal gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten, berekend op het droge kristal-

watervrije product 

vrij 0 

-- andere   

3105 90 91 --- met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwater-

vrije product 

6,5 7 

3105 90 99 --- andere 3,2 0 
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32 HOOFDSTUK 32 - LOOI- EN VERFEXTRACTEN; LOOIZUUR (TANNINE) EN DERIVATEN 

DAARVAN; PIGMENTEN EN ANDERE KLEUR- EN VERFSTOFFEN; VERF EN VERNIS; 

MASTIEK; INKT 

  

3201 Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere 

derivaten daarvan 

  

3201 10 00 - looiextract van quebracho vrij 0 

3201 20 00 - looiextract van mimosabast 6,5 5 

3201 90 - andere   

3201 90 20 -- looiextract van sumak, van valonea's, van eik of van kastanje 5,8 5 

3201 90 90 -- andere 5,3 5 

3202 Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor het looien, ook indien zij 

natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten voor het voorlooien 

  

3202 10 00 - synthetische organische looistoffen 5,3 0 

3202 90 00 - andere 5,3 0 

3203 00 Kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong (verfstofextracten, andere dan dierlijk zwartsel, 

daaronder begrepen), ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit 

hoofdstuk, op basis van kleurstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong 

  

3203 00 10 - kleurstoffen van plantaardige oorsprong en preparaten op basis daarvan vrij 0 
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3203 00 90 - kleurstoffen van dierlijke oorsprong en preparaten op basis daarvan 2,5 0 

3204 

  

Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij 

aantekening 3 op dit hoofdstuk, 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 

  

- synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, bedoeld bij aantekening 3 op dit 

hoofdstuk 

  

3204 11 00 -- gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 12 00 -- zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten op basis daarvan; bijtende kleurstoffen en 

preparaten op basis daarvan 

6,5 0 

3204 13 00 -- basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 14 00 -- directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 15 00 -- kuipkleurstoffen (als zodanig geschikt als pigment daaronder begrepen) en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 16 00 -- reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 17 00 -- pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan 6,5 0 

3204 19 00 -- andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer van de onderverdelingen 3204 11 tot en 

met 3204 19 daaronder begrepen 

6,5 0 

3204 20 00 - synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende heldermakende stoffen 6 0 

3204 90 00 - andere 6,5 0 

3205 00 00 Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken 6,5 0 
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3206 

  

Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, andere dan die 

bedoeld bij de posten 3203, 3204 en 3205; anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende 

stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald 

  

- pigmenten en preparaten op basis van titaandioxide   

3206 11 00 -- bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxide berekend op de droge stof 6 5 

3206 19 00 -- andere 6,5 3 

3206 20 00 

  

- pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen 6,5 3 

- andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten   

3206 41 00 -- ultramarijn en preparaten op basis daarvan 6,5 3 

3206 42 00 -- lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van zinksulfide 6,5 3 

3206 49 -- andere   

3206 49 10 --- magnetiet vrij 0 

3206 49 30 --- pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen 6,5 3 

3206 49 80 --- andere 6,5 3 

3206 50 00 - anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen) 5,3 0 
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3207 Bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen, verglaasbare samenstellingen, 

engobes (slips), vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten, van de soort gebruikt voor keramiek, 

voor het emailleren of voor glaswerk; glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van 

schilfers of van vlokken 

  

3207 10 00 - bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten 6,5 0 

3207 20 - verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke preparaten   

3207 20 10 -- engobes (slips) 5,3 0 

3207 20 90 -- andere 6,3 0 

3207 30 00 - vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten 5,3 0 

3207 40 - glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken   

3207 40 10 -- glazuurglas (email) 3,7 0 

3207 40 20 -- glas in de vorm van vlokken met een lengte van 0,1 of meer doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte 

van 2 of meer doch niet meer dan 5 micrometer 

vrij 0 

3207 40 30 -- glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxide van 99 of meer 

gewichtspercenten 

vrij 0 

3207 40 80 -- andere 3,7 0 

3208 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of 

opgelost in een niet-waterig medium; oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 

  

3208 10 - op basis van polyesters   
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3208 10 10 -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208 10 90 -- andere 6,5 0 

3208 20 - op basis van acryl- of vinylpolymeren   

3208 20 10 -- oplossingen bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk 6,5 0 

3208 20 90 -- andere 6,5 0 

3208 90 

  

- andere   

-- oplossingen als bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk   

3208 90 11 --- polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(tert-butylimino)diëthanol en  

4,4'-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 

polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3208 90 13 --- copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 

polymeer van 48 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3208 90 19 

  

--- andere 6,5 0 

-- andere   

3208 90 91 --- op basis van synthetische polymeren 6,5 0 

3208 90 99 --- op basis van gewijzigde natuurlijke polymeren 6,5 0 
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3209 Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke polymeren, gedispergeerd of 

opgelost in een waterig medium 

  

3209 10 00 - op basis van acryl- of vinylpolymeren 6,5 0 

3209 90 00 - andere 6,5 0 

3210 00 Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor het afwerken van leder 

(lederverven) 

  

3210 00 10 - olieverf en -vernis 6,5 0 

3210 00 90 - andere 6,5 0 

3211 00 00 Bereide siccatieven 6,5 0 

3212 Pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig 

medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf; stempelfoliën; 

kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

3212 10 - stempelfoliën   

3212 10 10 -- op basis van onedele metalen 6,5 0 

3212 10 90 -- andere 6,5 0 

3212 90 

  

- andere   

-- pigmenten (metaalpoeder en metaalvlokken daaronder begrepen), gedispergeerd in een niet-waterig 

medium, als vloeistof of als pasta, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van verf 

  

3212 90 31 --- op basis van aluminiumpoeder 6,5 0 

3212 90 38 --- andere 6,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1328 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3212 90 90 -- kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein 6,5 0 

3213 Verf voor kunstschilders, voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak, plakkaatverf en kleurpasta's, in 

tabletten, in tubes, in flesjes, in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen 

  

3213 10 00 - verf in assortimenten 6,5 0 

3213 90 00 - andere 6,5 0 

3214 Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt 

voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk 

  

3214 10 - stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur   

3214 10 10 -- stopverf, harscement en ander mastiek (kit) 5 0 

3214 10 90 -- plamuur 5 0 

3214 90 00 - andere 5 0 

3215 

  

Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm   

- drukinkt   

3215 11 00 -- zwarte 6,5 0 

3215 19 00 -- andere 6,5 0 

3215 90 - andere   

3215 90 10 -- schrijfinkt en tekeninkt 6,5 0 

3215 90 80 -- andere 6,5 0 
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33 HOOFDSTUK 33 - ETHERISCHE OLIËN EN HARSAROMA'S; PARFUMERIEËN, 

TOILETARTIKELEN EN COSMETISCHE PRODUCTEN 

  

3301 

  

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door 

extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in 

was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, 

afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën 

  

- etherische oliën van citrusvruchten   

3301 12 -- sinaasappelolie   

3301 12 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 12 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

3301 13 -- citroenolie   

3301 13 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 13 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

3301 19 -- andere   

3301 19 20 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst 7 0 

3301 19 80 

  

--- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 4,4 0 

- etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten   

3301 24 -- pepermuntolie (Mentha piperita)   

3301 24 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 
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3301 24 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,9 0 

3301 25 -- andere muntolie   

3301 25 10 --- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

3301 25 90 --- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,9 0 

3301 29 

  

-- andere   

--- kruidnagelolie, niaouliolie en ylang-ylangolie   

3301 29 11 ---- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

3301 29 31 

  

---- waaruit de terpenen zijn afgesplitst 2,3 0 

--- andere   

3301 29 41 

  

---- waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst vrij 0 

---- waaruit de terpenen zijn afgesplitst   

3301 29 71 ----- geraniumolie; jasmijnolie; vetiverolie 2,3 0 

3301 29 79 ----- lavendelolie en lavandinolie 2,9 0 

3301 29 91 ----- andere 2,3 0 

3301 30 00 - harsaroma's 2 0 

3301 90 - andere   

3301 90 10 

  

-- terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën 2,3 0 

-- door extractie verkregen oleoharsen   
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3301 90 21 --- van zoethout en van hop 3,2 0 

3301 90 30 --- andere vrij 0 

3301 90 90 -- andere 3 0 

3302 Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of 

meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; 

andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken 

  

3302 10 

  

  

- van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie   

-- van de soort gebruikt in de drankenindustrie   

--- bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten   

3302 10 10 

  

---- met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 0,5% vol 17,3 MIN 1 EUR/ 

% vol/hl 

0 

---- andere   

3302 10 21 ----- bevattende geen van melk afkomstige vetstoffen, sacharose, isoglucose, glucose of zetmeel, of 

bevattende minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen, minder dan 5 gewichts-

percenten sacharose of isoglucose, minder dan 5 gewichtspercenten glucose of zetmeel 

12,8 0 

3302 10 29 ----- andere 9 + EA TC_Verwerkte suiker 

(2 000 - 3 000 t) (1) 

3302 10 40 --- andere vrij 0 

3302 10 90 -- van de soort gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie vrij 0 

3302 90 - andere   

3302 90 10 -- oplossingen in alcohol vrij 0 
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3302 90 90 -- andere vrij 0 

3303 00 Parfums, reuk- en toiletwaters   

3303 00 10 - parfums vrij 0 

3303 00 90 - reuk- en toiletwaters vrij 0 

3304 Schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging (andere dan geneesmiddelen), preparaten 

tegen zonnebrand en preparaten voor het verkrijgen van een bruine huidskleur daaronder begrepen; 

producten voor manicure of voor pedicure 

  

3304 10 00 - producten voor het opmaken van de lippen vrij 0 

3304 20 00 - producten voor het opmaken van de ogen vrij 0 

3304 30 00 

  

- producten voor manicure of voor pedicure vrij 0 

- andere   

3304 91 00 -- poeder, ook indien geperst vrij 0 

3304 99 00 -- andere vrij 0 

3305 Haarverzorgingsmiddelen   

3305 10 00 - shampoo vrij 0 

3305 20 00 - permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar vrij 0 

3305 30 00 - haarlak vrij 0 

3305 90 - andere   

3305 90 10 -- haarlotions vrij 0 
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3305 90 90 -- andere vrij 0 

3306 Producten voor mondhygiëne en voor tandverzorging, kleefpoeders en -pasta's voor kunstgebitten 

daaronder begrepen; garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor 

de verkoop in het klein 

  

3306 10 00 - tandreinigingsmiddelen vrij 0 

3306 20 00 - garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde) 4 0 

3306 90 00 - andere vrij 0 

3307 Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaams-

verzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische 

producten, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in 

vertrekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen 

  

3307 10 00 - scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt 6,5 0 

3307 20 00 - deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen 6,5 0 

3307 30 00 

  

- geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten 6,5 0 

- preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren in vertrekken, 

preparaten die bij godsdienstige plechtigheden worden gebruikt daaronder begrepen 

  

3307 41 00 -- "agarbatti" en andere preparaten, die bij verbranding een welriekende geur verspreiden 6,5 0 

3307 49 00 -- andere 6,5 0 

3307 90 00 - andere 6,5 0 
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34 HOOFDSTUK 34 - ZEEP, ORGANISCHE TENSIOACTIEVE PRODUCTEN; WASMIDDELEN, 

SMEERMIDDELEN, KUNSTWAS, BEREIDE WAS, POETS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN, 

KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN, MODELLEERPASTA'S, TANDTECHNISCHE 

WASPREPARATEN EN TANDTECHNISCHE PREPARATEN OP BASIS VAN GEBRAND GIPS 

  

3401 

  

Zeep; als zeep te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, 

in de vorm van staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, ook indien zeep 

bevattend; voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische 

tensioactieve bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, 

opgemaakt voor de verkoop in het klein; papier, watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of 

bedekt met zeep of met detergentia 

  

- zeep, organische tensioactieve producten en organische tensioactieve bereidingen, in de vorm van 

staven, broden, gestempelde stukken of gestempelde fantasievormen, alsmede papier, watten, vilt en 

gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia 

  

3401 11 00 -- voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen) vrij 0 

3401 19 00 -- andere vrij 0 

3401 20 - zeep in andere vormen   

3401 20 10 -- vlokken, schilfers, korrels of poeder vrij 0 

3401 20 90 -- andere vrij 0 

3401 30 00 - voor het wassen van de huid te gebruiken organische tensioactieve producten en organische tensioactieve 

bereidingen, in de vorm van een vloeistof of een crème, ook indien zeep bevattend, opgemaakt voor de 

verkoop in het klein 

4 0 
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3402 

  

Organische tensioactieve producten (andere dan zeep); tensioactieve bereidingen, wasmiddelen 

(hulppreparaten voor het wassen daaronder begrepen) en reinigingsmiddelen, ook indien zeep bevattend, 

andere dan die bedoeld bij post 3401 

  

- organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein   

3402 11 -- anionische   

3402 11 10 --- waterige oplossingen bevattende 30 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 

dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)] 

vrij 0 

3402 11 90 --- andere 4 0 

3402 12 00 -- kationische 4 0 

3402 13 00 -- niet-ionische 4 0 

3402 19 00 -- andere 4 0 

3402 20 - bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein   

3402 20 20 -- tensioactieve bereidingen 4 0 

3402 20 90 -- was- en reinigingsmiddelen 4 0 

3402 90 - andere   

3402 90 10 -- tensioactieve bereidingen 4 0 

3402 90 90 -- was- en reinigingsmiddelen 4 0 
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3403 

  

Smeermiddelen (boor-, snij- en draaiolie (koelolie), preparaten voor het losmaken van bouten en moeren, 

roest- en corrosiewerende preparaten en preparaten voor het insmeren van vormen, op basis van 

smeermiddelen, daaronder begrepen), alsmede preparaten van de soort gebruikt voor het smouten, vetten 

of oliën van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen, andere dan preparaten die 70 of meer 

gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze 

olie wordt bepaald 

  

- bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen   

3403 11 00 -- preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 4,6 0 

3403 19 -- andere   

3403 19 10 

  

--- bevattende 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, waarvan het 

karakter niet door deze olie wordt bepaald 

6,5 0 

--- andere   

3403 19 91 ---- smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 4,6 0 

3403 19 99 

  

---- andere 4,6 0 

- andere   

3403 91 00 -- preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of van andere stoffen 4,6 0 

3403 99 -- andere   

3403 99 10 --- smeermiddelen voor machines, apparaten en voertuigen 4,6 0 

3403 99 90 --- andere 4,6 0 

3404 Kunstwas en bereide was   
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3404 20 00 - van poly(oxyethyleen) (polyethyleenglycol) vrij 0 

3404 90 - andere   

3404 90 10 -- bereide was, zegellak daaronder begrepen vrij 0 

3404 90 80 -- andere vrij 0 

3405 Schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen voor carrosserieën, glas of metaal, schuurpasta's en -poeders en 

dergelijke preparaten (ook indien in de vorm van papier, van watten, van vilt, van gebonden textielvlies, 

van kunststof of rubber met celstructuur, geïmpregneerd of bedekt met deze preparaten), andere dan de 

was bedoeld bij post 3404 

  

3405 10 00 - schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder vrij 0 

3405 20 00 - boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen, houten vloeren en ander 

houtwerk 

vrij 0 

3405 30 00 - poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, andere dan poetsmiddelen voor metalen vrij 0 

3405 40 00 - schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen vrij 0 

3405 90 - andere   

3405 90 10 -- poetsmiddelen voor metalen vrij 0 

3405 90 90 -- andere vrij 0 

3406 00 

  

Kaarsen en dergelijke artikelen   

- kaarsen   
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3406 00 11 -- met glad oppervlak en niet geparfumeerd vrij 0 

3406 00 19 -- andere vrij 0 

3406 00 90 - andere vrij 0 

3407 00 00 Modelleerpasta's, ook indien opgemaakt als kinderspeelgoed; tandtechnische waspreparaten en dergelijke 

preparaten, in assortimenten, opgemaakt voor de verkoop in het klein of in plaat-, staaf- of hoefijzervorm 

of in dergelijke vormen (bijvoorbeeld bijtplaatjes); andere preparaten voor tandtechnisch gebruik, op basis 

van gebrand gips 

vrij 0 

35 HOOFDSTUK 35 - EIWITSTOFFEN; GEWIJZIGD ZETMEEL; LIJM; ENZYMEN   

3501 Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne   

3501 10 - caseïne   

3501 10 10 -- bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels vrij 0 

3501 10 50 -- bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke 

consumptie of van veevoeder 

3,2 0 

3501 10 90 -- andere 9 0 

3501 90 - andere   

3501 90 10 -- lijm van caseïne 8,3 0 

3501 90 90 -- andere 6,4 0 
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3502 

  

Albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 

80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof), albuminaten en andere derivaten van 

albuminen 

  

- ovoalbumine   

3502 11 -- gedroogd   

3502 11 10 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

3502 11 90 --- andere 123,5 EUR/100 kg/net TC_Eieren  

(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 

equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 19 -- andere   

3502 19 10 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

3502 19 90 --- andere 16,7 EUR/100 kg/net TC_Eieren  

(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 

equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 20 - lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen   

3502 20 10 

  

-- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

-- andere   
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3502 20 91 --- gedroogd (in de vorm van bladen, schilfers, kristallen, poeder, enz.) 123,5 EUR/100 kg/net TC_Eieren  

(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 

equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 20 99 --- andere 16,7 EUR/100 kg/net TC_Eieren  

(1 500 - 3 000 t 

uitgedrukt in 

equivalenten eieren in de 

schaal) (1) 

3502 90 

  

- andere   

-- albuminen, andere dan ovoalbumine en lactoalbumine   

3502 90 20 --- ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie vrij 0 

3502 90 70 --- andere 6,4 0 

3502 90 90 -- albuminaten en andere derivaten van albuminen 7,7 0 

3503 00 Gelatine (gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen, ook indien gekleurd of aan het oppervlak 

bewerkt, daaronder begrepen) en derivaten daarvan; "isinglass"; andere lijm van dierlijke oorsprong, 

andere dan lijm van caseïne bedoeld bij post 3501 

  

3503 00 10 - gelatine en derivaten daarvan 7,7 0 

3503 00 80 - andere 7,7 0 

3504 00 00 Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders 

onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom 

3,4 0 

3505 Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis 

van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel 
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3505 10 - dextrine en ander gewijzigd zetmeel   

3505 10 10 

  

-- dextrine 9 + 17,7 EUR/100 kg/net TC_Gewijzigd zetmeel 

(1 000 - 2 000 t) (1) 

-- ander gewijzigd zetmeel   

3505 10 50 --- door ethervorming of door verestering gewijzigd 7,7 0 

3505 10 90 --- andere 9 + 17,7 EUR/100 kg/net TC_Gewijzigd zetmeel 

(1 000 - 2 000 t) (1) 

3505 20 - lijm   

3505 20 10 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van minder dan 25 gewichts-

percenten 

8,3 + 4,5 EUR/ 

100 kg/net MAX 11,5 

0 

3505 20 30 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 25 of meer doch minder 

dan 55 gewichtspercenten 

8,3 + 8,9 EUR/ 

100 kg/net MAX 11,5 

TC_Gewijzigd zetmeel 

(1 000 - 2 000 t) (1) 

3505 20 50 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 55 of meer doch minder 

dan 80 gewichtspercenten 

8,3 + 14,2 EUR/ 

100 kg/net MAX 11,5 

TC_Gewijzigd zetmeel 

(1 000 - 2 000 t) (1) 

3505 20 90 -- met een gehalte aan zetmeel, aan dextrine of aan ander gewijzigd zetmeel van 80 of meer gewichts-

percenten 

8,3 + 17,7 EUR/ 

100 kg/net MAX 11,5 

TC_Gewijzigd zetmeel 

(1 000 - 2 000 t) (1) 

3506 Lijm en andere bereide kleefmiddelen, elders genoemd noch elders onder begrepen; als lijm of als 

kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als kleefmiddel, in 

een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg 
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3506 10 00 

  

- als lijm of als kleefmiddel te gebruiken producten, opgemaakt voor de verkoop in het klein als lijm of als 

kleefmiddel, in een opmaak met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg 

6,5 0 

- andere   

3506 91 00 -- kleefmiddel op basis van polymeren van de posten 3901 tot en met 3913 of van rubber 6,5 0 

3506 99 00 -- andere 6,5 0 

3507 Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen   

3507 10 00 - leb en concentraten daarvan 6,3 0 

3507 90 - andere   

3507 90 10 -- lipoproteïnelipase vrij 0 

3507 90 20 -- aspergillus alkaline protease vrij 0 

3507 90 90 -- andere 6,3 0 

36 HOOFDSTUK 36 - KRUIT EN SPRINGSTOFFEN; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN; LUCIFERS; 

VONKENDE LEGERINGEN; ONTVLAMBARE STOFFEN 

  

3601 00 00 Buskruit 5,7 0 

3602 00 00 Bereide springstoffen, andere dan buskruit 6,5 0 

3603 00 Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische ontstekingspatronen   

3603 00 10 - lonten; slagkoorden 6 0 
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3603 00 90 - andere 6,5 0 

3604 Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere 

pyrotechnische artikelen 

  

3604 10 00 - vuurwerk 6,5 0 

3604 90 00 - andere 6,5 0 

3605 00 00 Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 3604 6,5 0 

3606 Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit ontvlambare stoffen bedoeld 

bij aantekening 2 op dit hoofdstuk 

  

3606 10 00 - vloeibare brandstof en vloeibaar gemaakt brandbaar gas in recipiënten van de soort gebruikt voor het 

vullen van aanstekers en met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm³ 

6,5 0 

3606 90 - andere   

3606 90 10 -- ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm 6 0 

3606 90 90 -- andere 6,5 0 

37 HOOFDSTUK 37 - PRODUCTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE   

3701 Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; 

vlakfilm voor "direct-klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette 

  

3701 10 - voor röntgenopnamen   

3701 10 10 -- voor medisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik 6,5 0 

3701 10 90 -- andere 6,5 0 
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3701 20 00 - voor "direct-klaar"-fotografie 6,5 0 

3701 30 00 

  

- andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van een der zijden meer bedraagt dan 255 mm 6,5 0 

- andere   

3701 91 00 -- voor kleurenfotografie (polychroom) 6,5 0 

3701 99 00 -- andere 6,5 0 

3702 Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; 

film voor "direct-klaar"-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht 

  

3702 10 00 

  

- voor röntgenopnamen 6,5 0 

- andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet meer dan 105 mm   

3702 31 -- voor kleurenfotografie (polychroom)   

3702 31 20 

  

--- met een lengte van niet meer dan 30 m 6,5 0 

--- met een lengte van meer dan 30 m   

3702 31 91 ---- negatieve kleurenfilms met: -een breedte van 75 of meer doch niet meer dan 105 mm en -een lengte 

van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor "direct-

klaar"-fotografie 

vrij 0 

3702 31 98 ---- andere 6,5 0 

3702 32 

  

-- andere, met zilverhalogenide-emulsie   

--- met een breedte van niet meer dan 35 mm   

3702 32 10 ---- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1345 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3702 32 20 

  

---- andere 5,3 0 

--- met een breedte van meer dan 35 mm   

3702 32 31 ---- microfilm 6,5 0 

3702 32 50 ---- film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 32 80 ---- andere 6,5 0 

3702 39 00 

  

-- andere 6,5 0 

- andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm   

3702 41 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, voor kleurenfotografie 

(polychroom) 

6,5 0 

3702 42 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, andere dan voor kleuren-

fotografie 

6,5 0 

3702 43 00 -- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m 6,5 0 

3702 44 00 

  

-- met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan 610 mm 6,5 0 

- andere film, voor kleurenfotografie (polychroom)   

3702 51 00 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van niet meer dan 14 m 5,3 0 

3702 52 00 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van meer dan 14 m 5,3 0 

3702 53 00 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, voor 

diapositieven 

5,3 0 
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3702 54 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m, 

andere dan voor diapositieven 

  

3702 54 10 --- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 24 mm 5 0 

3702 54 90 --- met een breedte van meer dan 24 doch niet meer dan 35 mm 5 0 

3702 55 00 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m 5,3 0 

3702 56 00 

  

-- met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 

- andere   

3702 91 -- met een breedte van niet meer dan 16 mm   

3702 91 20 --- film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 91 80 --- andere 5,3 0 

3702 93 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van niet meer dan 30 m   

3702 93 10 --- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 93 90 --- andere 5,3 0 

3702 94 -- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van meer dan 30 m   

3702 94 10 --- microfilm; film voor grafische doeleinden 6,5 0 

3702 94 90 --- andere 5,3 0 

3702 95 00 -- met een breedte van meer dan 35 mm 6,5 0 
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3703 Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht   

3703 10 00 - op rollen, met een breedte van meer dan 610 mm 6,5 0 

3703 20 - andere, voor kleurenfotografie (polychroom)   

3703 20 10 -- voor het afdrukken van omkeerfilms 6,5 0 

3703 20 90 -- andere 6,5 0 

3703 90 - andere   

3703 90 10 -- lichtgevoelig gemaakt met zilver- of platinazouten 6,5 0 

3703 90 90 -- andere 6,5 0 

3704 00 Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld   

3704 00 10 - platen en film vrij 0 

3704 00 90 - andere 6,5 0 

3705 Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film   

3705 10 00 - voor offsetreproductie 5,3 0 

3705 90 - andere   

3705 90 10 -- microfilm 3,2 0 

3705 90 90 -- andere 5,3 0 
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3706 Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop 

uitsluitend geluid is vastgelegd 

  

3706 10 - met een breedte van 35 mm of meer   

3706 10 10 

  

-- waarop uitsluitend geluid is vastgelegd vrij 0 

-- andere   

3706 10 91 --- negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) vrij 0 

3706 10 99 --- andere positieve 5 EUR/100 m 0 

3706 90 - andere   

3706 90 10 

  

-- waarop uitsluitend geluid is vastgelegd vrij 0 

-- andere   

3706 90 31 

  

--- negatieve; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria (duplicaatpositieven of masterprints) vrij 0 

--- andere positieve   

3706 90 51 

  

---- filmjournaals vrij 0 

---- andere, met een breedte   

3706 90 91 ----- van minder dan 10 mm vrij 0 

3706 90 99 ----- van 10 mm of meer 3,5 EUR/100 m 0 
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3707 Chemische preparaten voor fotografisch gebruik, andere dan vernis, lijm en dergelijke preparaten; 

ongemengde producten die met het oog op fotografisch gebruik, hetzij voorkomen in afgemeten 

hoeveelheden, hetzij gebruiksklaar zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

3707 10 00 - emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken 6 0 

3707 90 

  

  

- andere   

-- ontwikkel- en fixeermiddelen   

--- voor kleurenfotografie (polychroom)   

3707 90 11 ---- voor film en fotografische platen 6 0 

3707 90 19 ---- andere 6 0 

3707 90 30 --- andere 6 0 

3707 90 90 -- andere 6 0 

38 HOOFDSTUK 38 - DIVERSE PRODUCTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE   

3801 Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere 

koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabrikaten 

  

3801 10 00 - kunstmatig grafiet 3,6 0 

3801 20 - colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet   

3801 20 10 -- colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semi-colloïdaal grafiet 6,5 0 

3801 20 90 -- ander 4,1 0 
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3801 30 00 - koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de inwendige bekleding van ovens 5,3 0 

3801 90 00 - andere 3,7 0 

3802 Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel, afgewerkt dierlijk zwartsel 

daaronder begrepen 

  

3802 10 00 - actieve kool 3,2 0 

3802 90 00 - andere 5,7 0 

3803 00 Tallolie, ook indien geraffineerd   

3803 00 10 - ruwe vrij 0 

3803 00 90 - andere 4,1 0 

3804 00 Residulogen, ontstaan bij de vervaardiging van houtcellulose, ook indien geconcentreerd, ontsuikerd of 

chemisch behandeld, ligninesulfonaten daaronder begrepen, doch met uitzondering van de bij post 3803 

bedoelde tallolie 

  

3804 00 10 - sulfietlogen 5 0 

3804 00 90 - andere 5 0 

3805 Terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende olie, verkregen door 

distillatie of door andere behandelingen van naaldhout; ruw dipenteen; sulfietterpentijnolie en ander ruw 

paracymeen; voornamelijk uit α-terpineol bestaande pijnolie 
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3805 10 - terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie   

3805 10 10 -- terpentijnolie 4 0 

3805 10 30 -- houtterpentijnolie 3,7 0 

3805 10 90 -- sulfaatterpentijnolie 3,2 0 

3805 90 - andere   

3805 90 10 -- pijnolie 3,7 0 

3805 90 90 -- andere 3,4 0 

3806 Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen   

3806 10 - colofonium en harszuren   

3806 10 10 -- gomhars 5 0 

3806 10 90 -- andere 5 0 

3806 20 00 - zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van harszuren, andere dan 

zouten van colofoniumadditieproducten 

4,2 0 

3806 30 00 - gomesters 6,5 0 

3806 90 00 - andere 4,2 0 

3807 00 Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig pek; brouwerspek en dergelijke 

preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek 
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3807 00 10 - houtteer 2,1 0 

3807 00 90 - andere 4,6 0 

3808 Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdings-

middelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteer-

middelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, 

dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, 

zwavelkaarsen en vliegenvangers 

  

3808 50 00 

  

- goederen bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk 6 0 

- andere   

3808 91 -- insectendodende middelen   

3808 91 10 --- op basis van pyretroïden 6 0 

3808 91 20 --- op basis van gechloreerde koolwaterstoffen 6 0 

3808 91 30 --- op basis van carbamaten 6 0 

3808 91 40 --- op basis van organische fosforverbindingen 6 0 

3808 91 90 --- andere 6 0 

3808 92 

  

-- schimmelwerende middelen   

--- anorganische   

3808 92 10 ---- preparaten op basis van koperverbindingen 4,6 0 

3808 92 20 

  

---- andere 6 0 

--- andere   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1353 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3808 92 30 ---- op basis van dithiocarbamaten 6 0 

3808 92 40 ---- op basis van benzimidazolen 6 0 

3808 92 50 ---- op basis van diazolen of triazolen 6 0 

3808 92 60 ---- op basis van diazinen of morfolinen 6 0 

3808 92 90 ---- andere 6 0 

3808 93 

  

-- onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de plantengroei te 

regelen 

  

--- onkruidbestrijdingsmiddelen   

3808 93 11 ---- op basis van fenoxyfytohormonen 6 0 

3808 93 13 ---- op basis van triazinen 6 0 

3808 93 15 ---- op basis van amiden 6 0 

3808 93 17 ---- op basis van carbamaten 6 0 

3808 93 21 ---- op basis van dinitroanilinederivaten 6 0 

3808 93 23 ---- op basis van ureum-, uracil- of sulfonylureumderivaten 6 0 

3808 93 27 ---- andere 6 0 

3808 93 30 --- middelen om het kiemen tegen te gaan 6 0 

3808 93 90 --- middelen om de plantengroei te regelen 6,5 0 

3808 94 -- desinfecteermiddelen   

3808 94 10 --- op basis van quaternaire ammoniumzouten 6 0 
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3808 94 20 --- op basis van halogeenverbindingen 6 0 

3808 94 90 --- andere 6 0 

3808 99 -- andere   

3808 99 10 --- knaagdierenbestrijdingsmiddelen 6 0 

3808 99 90 --- andere 6 0 

3809 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 lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders 

genoemd noch elders onder begrepen 

  

3809 10 - op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen   

3809 10 10 -- met een gehalte aan deze stoffen van minder dan 55 gewichtspercenten 8,3 + 8,9 EUR/ 

100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 

moutzetmeel (2 000 t) 

3809 10 30 -- met een gehalte aan deze stoffen van 55 of meer doch minder dan 70 gewichtspercenten 8,3 + 12,4 EUR/ 

100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 

moutzetmeel (2 000 t) 

3809 10 50 -- met een gehalte aan deze stoffen van 70 of meer doch minder dan 83 gewichtspercenten 8,3 + 15,1 EUR/ 

100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 

moutzetmeel (2 000 t) 

3809 10 90 

  

-- met een gehalte aan deze stoffen van 83 of meer gewichtspercenten 8,3 + 17,7 EUR/ 

100 kg/net MAX 12,8 

TC_Verwerkt 

moutzetmeel (2 000 t) 

- andere   

3809 91 00 -- van de soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën 6,3 0 
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3809 92 00 -- van de soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën 6,3 0 

3809 93 00 -- van de soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën 6,3 0 

3810 Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het 

lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere 

stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en 

lasstaafjes 

  

3810 10 00 - preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit 

metaal en andere stoffen 

6,5 0 

3810 90 - andere   

3810 90 10 -- preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes 4,1 0 

3810 90 90 -- andere 5 0 

3811 

  

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de 

viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) 

of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie 

  

- antiklopmiddelen   

3811 11 -- op basis van loodverbindingen   

3811 11 10 --- antiklopmiddelen op basis van tetraëthyllood 6,5 0 

3811 11 90 --- andere 5,8 0 

3811 19 00 

  

-- andere 5,8 0 

- additieven voor smeerolie   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1356 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3811 21 00 -- bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen 5,3 0 

3811 29 00 -- andere 5,8 0 

3811 90 00 - andere 5,8 0 

3812 Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor 

kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatie-

middelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof 

  

3812 10 00 - bereide rubbervulkanisatieversnellers 6,3 0 

3812 20 - weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof   

3812 20 10 -- reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-

isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat 

vrij 0 

3812 20 90 -- andere 6,5 0 

3812 30 

  

- bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor 

kunststof 

  

-- antioxidanten   

3812 30 21 --- mengsels van oligomeren van 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline 6,5 0 

3812 30 29 --- andere 6,5 0 

3812 30 80 -- andere 6,5 0 

3813 00 00 Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen 6,5 0 

3814 00 Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders 

onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis 

  

3814 00 10 - op basis van butylacetaat 6,5 0 

3814 00 90 - andere 6,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1357 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3815 

  

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder 

begrepen 

  

- katalysatoren op een drager   

3815 11 00 -- met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof 6,5 0 

3815 12 00 -- met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve stof 6,5 0 

3815 19 -- andere   

3815 19 10 --- katalysatoren met een schijnbare dichtheid van 0,2 of meer doch niet meer dan 1,0, in de vorm van 

korrels, waarvan de afmetingen voor 90 of meer gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micro-

meter, bestaande uit een mengsel van oxiden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een 

gehalte aan: -koper van 20 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten, -bismut van 2 of meer doch 

niet meer dan 3 gewichtspercenten 

vrij 0 

3815 19 90 --- andere 6,5 0 

3815 90 - andere   

3815 90 10 -- katalysatoren bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol vrij 0 

3815 90 90 -- andere 6,5 0 

3816 00 00 Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere dan die 

bedoeld bij post 3801 

2,7 0 

3817 00 Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 

of 2902 

  

3817 00 50 - lineair alkylbenzeen 6,3 3 

3817 00 80 - andere 6,3 3 

3818 00 Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van 

schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik 

voor elektronische doeleinden 
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3818 00 10 - gedoopt silicium vrij 0 

3818 00 90 - andere vrij 0 

3819 00 00 Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of 

minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten 

6,5 0 

3820 00 00 Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten 6,5 0 

3821 00 00 Bereide voedingsbodems voor het cultiveren of in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van 

virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen 

5 0 

3822 00 00 Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageer-

middelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij 

post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen 

vrij 0 

3823 

  

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen   

- industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils   

3823 11 00 -- stearinezuur 5,1 0 

3823 12 00 -- oliezuur 4,5 0 

3823 13 00 -- tallvetzuren 2,9 0 

3823 19 -- andere   

3823 19 10 --- gedistilleerde vetzuren 2,9 0 

3823 19 30 --- vetzuurdistillaat 2,9 0 

3823 19 90 --- andere 2,9 0 

3823 70 00 - industriële vetalcoholen 3,8 0 
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3824 Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de 

chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), 

elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

3824 10 00 - bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen 6,5 0 

3824 30 00 - niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd met bindmiddelen van metaal 5,3 0 

3824 40 00 - bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton 6,5 0 

3824 50 - mortel en beton, niet vuurvast   

3824 50 10 -- stortklaar beton 6,5 0 

3824 50 90 -- andere 6,5 0 

3824 60 - sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905 44   

  -- in waterige oplossing   

3824 60 11 --- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-

gehalte 

7,7 + 16,1 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

3824 60 19 

  

--- andere 9,6 + 37,8 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

-- andere   

3824 60 91 --- met een gehalte aan D-mannitol van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op het D-glucitol-

gehalte 

7,7 + 23 EUR/100 kg/net TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

3824 60 99 

  

--- andere 9,6 + 53,7 EUR/ 

100 kg/net 

TC_Mannitol-sorbitol 

(100 t) 

- mengsels bevattende halogeenderivaten van methaan, van ethaan of van propaan   
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3824 71 00 -- bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's), al dan niet bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen 

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

6,5 0 

3824 72 00 -- bevattende broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan of dibroomtetrafluorethanen 6,5 0 

3824 73 00 -- bevattende broomfluorkoolwaterstoffen (HBFK's) 6,5 0 

3824 74 00 -- bevattende chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's); al dan niet bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) of 

fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloorfluorkoolstoffen (CFK's) 

6,5 0 

3824 75 00 -- bevattende tetrachloorkoolstof 6,5 0 

3824 76 00 -- bevattende 1,1,1-trichloorethaan (methylchloroform) 6,5 0 

3824 77 00 -- bevattende broommethaan (methylbromide) of broomchloormethaan 6,5 0 

3824 78 00 -- bevattende perfluorkoolstoffen (PFK's) fluorkoolwaterstoffen (HFK's), maar niet bevattende chloor-

fluorkoolstoffen (CFK's) of chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) 

6,5 0 

3824 79 00 

  

-- andere 6,5 0 

- mengsels en bereidingen bevattende oxiraan (ethyleenoxide), polybroombifenylen (PBB's), polychloor-

bifenylen (PCB's), polychloortrifenylen (PCT's) of tris (2,3-dibroompropyl)fosfaat 

  

3824 81 00 -- bevattende oxiraan (ethyleenoxide) 6,5 0 

3824 82 00 -- bevattende polybroombifenylen (PBB's), polychloorbifenylen (PCB's) of polychloortrifenylen (PCT's) 6,5 0 
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3824 83 00 -- bevattende tris(2,3-dibroompropyl)fosfaat 6,5 0 

3824 90 - andere   

3824 90 10 -- petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of 

ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten 

daarvan 

5,7 0 

3824 90 15 -- ionenwisselaars 6,5 0 

3824 90 20 -- gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen 6 0 

3824 90 25 -- pyrolignieten (calciumpyroligniet, enz.); ruw calciumtartraat; ruw calciumcitraat 5,1 0 

3824 90 30 -- nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van nafteenzuren 3,2 0 

3824 90 35 -- roestwerende preparaten die aminen als werkzame bestanddelen bevatten 6,5 0 

3824 90 40 

  

-- anorganische preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke 

producten 

6,5 0 

-- andere   

3824 90 45 --- preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke 6,5 0 

3824 90 50 --- preparaten voor de galvanotechniek 6,5 0 

3824 90 55 

  

--- mengsels van mono-, di- en trivetzure esters van glycerol (emulgeermiddelen voor vetstoffen) 6,5 0 

--- producten en preparaten, gebruikt voor farmaceutische of chirurgische doeleinden   

3824 90 61 ---- tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van 

Streptomyces tenebrarius, al dan niet gedroogd, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelen voor 

menselijk gebruik bedoeld bij post 3004 

vrij 0 
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3824 90 62 ---- tussenproducten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine vrij 0 

3824 90 64 ---- andere 6,5 0 

3824 90 65 --- hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij (andere dan die bedoeld bij 

onderverdeling 3824 10 00) 

6,5 0 

3824 90 70 

  

--- vlamwerende, waterwerende en andere preparaten, gebruikt voor de bescherming van bouwwerken 6,5 0 

--- andere   

3824 90 75 ---- niet-gedoopte lithiumniobaatschijven vrij 0 

3824 90 80 ---- mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht 

van 520 of meer doch niet meer dan 550 

vrij 0 

3824 90 85 ---- 3-(1-ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine, opgelost in tolueen vrij 0 

3824 90 91 ---- monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) 6,5 0 

3824 90 97 ---- andere 6,5 0 

3825 Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; 

stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit hoofdstuk 

  

3825 10 00 - stedelijk afval 6,5 0 

3825 20 00 - slib van afvalwater 6,5 0 

3825 30 00 

  

- klinisch afval 6,5 0 

- afvallen van organische oplosmiddelen   

3825 41 00 -- gehalogeneerd 6,5 0 
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3825 49 00 -- andere 6,5 0 

3825 50 00 

  

- afvallen van beitsvloeimiddelen voor metalen, van hydraulische vloeistoffen, van remvloeistoffen en van 

antivriesvloeistoffen 

6,5 0 

- andere afvallen van de chemische of van aanverwante industrieën   

3825 61 00 -- hoofdzakelijk organische oplosmiddelen bevattend 6,5 0 

3825 69 00 -- andere 6,5 0 

3825 90 - andere   

3825 90 10 -- gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas 5 0 

3825 90 90 -- andere 6,5 0 

VII AFDELING VII - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN; RUBBER EN WERKEN DAARVAN   

39 

  

HOOFDSTUK 39 - KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN   

I. PRIMAIRE VORMEN   

3901 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen   

3901 10 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94   

3901 10 10 -- lineair polyethyleen 6,5 3 

3901 10 90 -- ander 6,5 3 

3901 20 - polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer   
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3901 20 10 -- polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een 

relatieve dichtheid van 0,958 of meer bij 23 °C, en bevattende: -niet meer dan 50 mg/kg aluminium, -niet 

meer dan 2 mg/kg calcium, -niet meer dan 2 mg/kg chroom, -niet meer dan 2 mg/kg ijzer, -niet meer dan 

2 mg/kg nikkel, -niet meer dan 2 mg/kg titaan, -niet meer dan 8 mg/kg vanadium, bestemd voor de 

vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen 

vrij 0 

3901 20 90 -- andere 6,5 3 

3901 30 00 - copolymeren van ethyleen en vinylacetaat 6,5 3 

3901 90 - andere   

3901 90 10 -- ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en 

methacrylzuur 

vrij 0 

3901 90 20 -- A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, 

bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, 

onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3901 90 90 -- andere 6,5 3 

3902 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen   

3902 10 00 - polypropyleen 6,5 3 

3902 20 00 - polyisobutyleen 6,5 3 

3902 30 00 - copolymeren van propyleen 6,5 3 

3902 90 - andere   

3902 90 10 -- A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, 

bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, 

onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 
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3902 90 20 -- poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen bevattende niet meer dan 10 gewichts-

percenten ethyleen, en mengsels van poly(but-1-een) met polyethyleen en/of polypropyleen bevattende 

niet meer dan 10 gewichtspercenten polyethyleen en/of niet meer dan 25 gewichtspercenten poly-

propyleen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3902 90 90 -- andere 6,5 3 

3903 

  

Polymeren van styreen, in primaire vormen   

- polystyreen   

3903 11 00 -- expandeerbaar 6,5 3 

3903 19 00 -- ander 6,5 0 

3903 20 00 - copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) 6,5 3 

3903 30 00 - copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS) 6,5 3 

3903 90 - andere   

3903 90 10 -- copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van 175 of meer hebben vrij 0 

3903 90 20 -- gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in een 

van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

vrij 0 

3903 90 90 -- andere 6,5 3 

3904 Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen   

3904 10 00 

  

- poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden 6,5 3 

- andere poly(vinylchloride)   
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3904 21 00 -- geen weekmakers bevattend 6,5 3 

3904 22 00 -- weekmakers bevattend 6,5 3 

3904 30 00 - copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 6,5 3 

3904 40 00 - andere copolymeren van vinylchloride 6,5 3 

3904 50 - polymeren van vinylideenchloride   

3904 50 10 -- copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een 

diameter van 4 of meer doch niet meer dan 20 micrometer 

vrij 0 

3904 50 90 

  

-- andere 6,5 3 

- fluorhoudende polymeren   

3904 61 00 -- polytetrafluorethyleen 6,5 3 

3904 69 -- andere   

3904 69 10 --- poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk vrij 0 

3904 69 90 --- andere 6,5 3 

3904 90 00 - andere 6,5 3 

3905 

  

Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in 

primaire vormen 

  

- poly(vinylacetaat)   

3905 12 00 -- in waterige dispersie 6,5 0 

3905 19 00 

  

-- ander 6,5 0 

- copolymeren van vinylacetaat   
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3905 21 00 -- in waterige dispersie 6,5 0 

3905 29 00 -- andere 6,5 0 

3905 30 00 

  

- poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend 6,5 0 

- andere   

3905 91 00 -- copolymeren 6,5 0 

3905 99 -- andere   

3905 99 10 --- poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk, met een 

molecuulgewicht van 10 000 of meer doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: acetylgroepen, 

berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en hydroxylgroepen, 

berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten 

vrij 0 

3905 99 90 --- andere 6,5 0 

3906 Acrylpolymeren in primaire vormen   

3906 10 00 - poly(methylmethacrylaat) 6,5 3 

3906 90 - andere   

3906 90 10 -- poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] vrij 0 

3906 90 20 -- copolymeren van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in  

N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 
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3906 90 30 -- copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 

11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat 

vrij 0 

3906 90 40 -- copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR) vrij 0 

3906 90 50 -- polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, 

bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk 

vrij 0 

3906 90 60 -- copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep 

als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met 

siliciumdioxide 

5 0 

3906 90 90 -- andere 6,5 0 

3907 Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, 

polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen 

  

3907 10 00 - polyacetalen 6,5 0 

3907 20 

  

- andere polyethers   

-- polyetheralcoholen   

3907 20 11 

  

--- polyethyleenglycolen 6,5 0 

--- andere   

3907 20 21 ---- met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100 6,5 0 

3907 20 29 

  

---- andere 6,5 0 

-- andere   

3907 20 91 --- copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide vrij 0 
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3907 20 99 --- andere 6,5 0 

3907 30 00 - epoxyharsen 6,5 0 

3907 40 00 - polycarbonaten 6,5 0 

3907 50 00 - alkydharsen 6,5 0 

3907 60 - poly(ethyleentereftalaat)   

3907 60 20 -- met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer 6,5 3 

3907 60 80 -- ander 6,5 3 

3907 70 00 

  

- poly(melkzuur) 6,5 3 

- andere polyesters   

3907 91 -- onverzadigde   

3907 91 10 --- vloeibare 6,5 0 

3907 91 90 --- andere 6,5 0 

3907 99 

  

-- andere   

--- met een hydroxylindicatie van niet meer dan 100   

3907 99 11 ---- poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) vrij 0 

3907 99 19 

  

---- andere 6,5 3 

--- andere   

3907 99 91 ---- poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) vrij 0 
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3907 99 98 ---- andere 6,5 3 

3908 Polyamiden in primaire vormen   

3908 10 00 - polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12 6,5 0 

3908 90 00 - andere 6,5 0 

3909 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen   

3909 10 00 - ureumharsen; thio-ureumharsen 6,5 0 

3909 20 00 - melamineharsen 6,5 0 

3909 30 00 - andere aminoharsen 6,5 0 

3909 40 00 - fenolharsen 6,5 0 

3909 50 - polyurethanen   

3909 50 10 -- polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(tert-butylimino)diëthanol en  

4,4'-methyleendiisocyclohexydisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 

polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3909 50 90 -- andere 6,5 0 

3910 00 00 Siliconen in primaire vormen 6,5 0 

3911 Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, 

genoemd in aantekening 3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire 

vormen 
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3911 10 00 - petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen 6,5 0 

3911 90 

  

- andere   

-- polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

3911 90 11 --- poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van 

de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op dit hoofdstuk 

3,5 0 

3911 90 13 --- poly(thio-1,4-fenyleen) vrij 0 

3911 90 19 

  

--- andere 6,5 0 

-- andere   

3911 90 91 --- copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan 

polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 

vrij 0 

3911 90 93 --- gehydrogeneerde copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen vrij 0 

3911 90 99 --- andere 6,5 0 

3912 

  

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire 

vormen 

  

- celluloseacetaten   

3912 11 00 -- geen weekmakers bevattend 6,5 0 

3912 12 00 -- weekmakers bevattend 6,5 0 

3912 20 - cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen)   

-- geen weekmakers bevattend:   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1372 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

3912 20 11 --- collodion en celloïdine 6,5 0 

3912 20 19 --- andere 6 0 

3912 20 90 

  

-- weekmakers bevattend 6,5 0 

- cellulose-ethers   

3912 31 00 -- carboxymethylcellulose en zouten daarvan 6,5 0 

3912 39 -- andere   

3912 39 10 --- ethylcellulose 6,5 0 

3912 39 20 --- hydroxypropylcellulose vrij 0 

3912 39 80 --- andere 6,5 0 

3912 90 - andere   

3912 90 10 -- cellulose-esters 6,4 0 

3912 90 90 -- andere 6,5 0 

3913 Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld 

geharde proteïnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder 

begrepen, in primaire vormen 

  

3913 10 00 - alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan 5 0 

3913 90 00 - andere 6,5 0 

3914 00 00 Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913, in primaire vormen 6,5 0 

(1) Lineaire verhoging in 5 jaar. 
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  II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRIKATEN; WERKEN   

3915 Resten en afval, van kunststof   

3915 10 00 - van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3915 20 00 - van polymeren van styreen 6,5 0 

3915 30 00 - van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3915 90 - van andere kunststof   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3915 90 11 --- van polymeren van propyleen 6,5 0 

3915 90 18 --- andere 6,5 0 

3915 90 90 -- andere 6,5 0 

3916 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven 

en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben 

ondergaan 

  

3916 10 00 - van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3916 20 - van polymeren van vinylchloride   

3916 20 10 -- van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3916 20 90 -- andere 6,5 0 
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3916 90 - van andere kunststof   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

3916 90 11 --- van polyesters 6,5 0 

3916 90 13 --- van polyamiden 6,5 0 

3916 90 15 --- van epoxyharsen 6,5 0 

3916 90 19 --- andere 6,5 0 

  -- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3916 90 51 --- van polymeren van propyleen 6,5 0 

3916 90 59 --- andere 6,5 0 

3916 90 90 -- andere 6,5 0 

3917 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van 

kunststof 

  

3917 10 - kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof   

3917 10 10 -- van geharde proteïne 5,3 0 

3917 10 90 -- van cellulosekunststof 6,5 0 

  - stijve buizen en slangen   

3917 21 -- van polymeren van ethyleen   

3917 21 10 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 

oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

6,5 0 
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3917 21 90 --- andere 6,5 0 

3917 22 -- van polymeren van propyleen   

3917 22 10 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 

oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

6,5 0 

3917 22 90 --- andere 6,5 0 

3917 23 -- van polymeren van vinylchloride   

3917 23 10 --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 

oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

6,5 0 

3917 23 90 --- andere 6,5 0 

3917 29 -- van andere kunststof   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 

oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 

  

3917 29 12 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 6,5 0 

3917 29 15 ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3917 29 19 ---- andere 6,5 0 

3917 29 90 --- andere 6,5 0 

  - andere buizen en slangen   

3917 31 00 -- flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 27,6 MPa 6,5 0 
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3917 32 -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 

oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

  

3917 32 10 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 6,5 0 

  ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3917 32 31 ----- van polymeren van ethyleen 6,5 0 

3917 32 35 ----- van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3917 32 39 ----- andere 6,5 0 

3917 32 51 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   

3917 32 91 ---- kunstdarmen 6,5 0 

3917 32 99 ---- andere 6,5 0 

3917 33 00 -- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken 6,5 0 

3917 39 -- andere   

  --- naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het 

oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan 

  

3917 39 12 ---- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 6,5 0 

3917 39 15 ---- van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3917 39 19 ---- andere 6,5 0 
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3917 39 90 --- andere 6,5 0 

3917 40 00 - hulpstukken 6,5 0 

3918 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand- en plafondbekleding van 

kunststof, als bedoeld bij aantekening 9 op dit hoofdstuk 

  

3918 10 - van polymeren van vinylchloride   

3918 10 10 -- bestaande uit een drager, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met 

poly(vinylchloride) 

6,5 0 

3918 10 90 -- andere 6,5 0 

3918 90 00 - van andere kunststof 6,5 0 

3919 Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op 

rollen 

  

3919 10 - op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm   

  -- band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber   

3919 10 11 --- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen 6,3 0 

3919 10 13 --- van poly(vinylchloride), geen weekmakers bevattend 6,3 0 

3919 10 15 --- van polypropyleen 6,3 0 

3919 10 19 --- andere 6,3 0 

  -- andere   

  --- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

3919 10 31 ---- van polyesters 6,5 0 

3919 10 38 ---- andere 6,5 0 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   
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3919 10 61 ---- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen 6,5 0 

3919 10 69 ---- andere 6,5 0 

3919 10 90 --- andere 6,5 0 

3919 90 - andere   

3919 90 10 -- anders bewerkt dan aan het oppervlak, of anders versneden dan vierkant of rechthoekig 6,5 0 

  -- andere   

  --- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

3919 90 31 ---- van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters 6,5 0 

3919 90 38 ---- andere 6,5 0 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3919 90 61 ---- van poly(vinylchloride), weekmakers bevattend of van polyethyleen 6,5 0 

3919 90 69 ---- andere 6,5 0 

3919 90 90 --- andere 6,5 0 

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 

  

3920 10 - van polymeren van ethyleen   

  -- met een dikte van niet meer dan 0,125 mm   

  --- van polyethyleen met een relatieve dichtheid   

  ---- van minder dan 0,94   
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3920 10 23 ----- foliën van polyethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40 micrometer, bestemd voor de 

vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen 

vrij 0 

  ----- andere   

  ------ niet bedrukt   

3920 10 24 ------- stretchfoliën 6,5 0 

3920 10 26 ------- andere 6,5 0 

3920 10 27 ------ bedrukt 6,5 0 

3920 10 28 ---- van 0,94 of meer 6,5 0 

3920 10 40 --- andere 6,5 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,125 mm   

3920 10 81 --- synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte 

fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, 

bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water 

vrij 0 

3920 10 89 --- andere 6,5 0 

3920 20 - van polymeren van propyleen   

  -- met een dikte van niet meer dan 0,10 mm   

3920 20 21 --- biaxiaal georiënteerd 6,5 3 

3920 20 29 --- andere 6,5 3 

  -- met een dikte van meer dan 0,10 mm   

  --- stroken met een breedte van meer dan 5 doch niet meer dan 20 mm van de soort gebruikt voor verpakkings-

doeleinden 
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3920 20 71 ---- sierstroken 6,5 3 

3920 20 79 ---- andere 6,5 3 

3920 20 90 --- andere 6,5 3 

3920 30 00 - van polymeren van styreen 6,5 3 

  - van polymeren van vinylchloride   

3920 43 -- bevattende 6 gewichtspercenten of meer weekmakers   

3920 43 10 --- met een dikte van niet meer dan 1 mm 6,5 3 

3920 43 90 --- met een dikte van meer dan 1 mm 6,5 3 

3920 49 -- andere   

3920 49 10 --- met een dikte van niet meer dan 1 mm 6,5 3 

3920 49 90 --- met een dikte van meer dan 1 mm 6,5 3 

  - van acrylpolymeren   

3920 51 00 -- van poly(methylmethacrylaat) 6,5 3 

3920 59 -- andere   

3920 59 10 --- copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van niet meer dan 

150 micrometer 

vrij 0 

3920 59 90 --- andere 6,5 3 

  - van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters   
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3920 61 00 -- van polycarbonaten 6,5 3 

3920 62 -- van poly(ethyleentereftalaat)   

  --- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm   

3920 62 11 ---- foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van 72 of meer doch niet meer dan 79 micrometer, 

bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven 

vrij 0 

3920 62 13 ---- foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 150 micrometer, 

bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten 

vrij 0 

3920 62 19 ---- andere 6,5 3 

3920 62 90 --- met een dikte van meer dan 0,35 mm 6,5 3 

3920 63 00 -- van onverzadigde polyesters 6,5 3 

3920 69 00 -- van andere polyesters 6,5 3 

  - van cellulose of van chemische derivaten daarvan   

3920 71 -- van geregenereerde cellulose   

3920 71 10 --- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm 6,5 3 

3920 71 90 --- andere 6,5 3 

3920 73 -- van celluloseacetaat   

3920 73 10 --- films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of voor de fotografie 6,3 3 

3920 73 50 --- vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm 6,5 3 

3920 73 90 --- andere 6,5 3 
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3920 79 -- van andere cellulosederivaten   

3920 79 10 --- van vulkanfiber 5,7 0 

3920 79 90 --- andere 6,5 3 

  - van andere kunststof   

3920 91 00 -- van poly(vinylbutyral) 6,1 3 

3920 92 00 -- van polyamiden 6,5 3 

3920 93 00 -- van aminoharsen 6,5 3 

3920 94 00 -- van fenolharsen 6,5 3 

3920 99 -- van andere kunststof   

  --- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

3920 99 21 ---- foliën en strippen van polyimide, niet voorzien van een deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van 

kunststof 

vrij 0 

3920 99 28 ---- andere 6,5 3 

  --- van polymerisatieproducten verkregen door additie   

3920 99 51 ---- foliën van poly(vinylfluoride) vrij 0 

3920 99 53 ---- ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor 

de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen 

vrij 0 

3920 99 55 ---- biaxiaal georiënteerde foliën van poly(vinylalcohol), bevattende 97 gewichtspercenten of meer 

poly(vinylalcohol), niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1 mm 

vrij 0 

3920 99 59 ---- andere 6,5 3 

3920 99 90 --- andere 6,5 3 
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3921 Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof   

  - met celstructuur   

3921 11 00 -- van polymeren van styreen 6,5 0 

3921 12 00 -- van polymeren van vinylchloride 6,5 0 

3921 13 -- van polyurethanen   

3921 13 10 --- flexibele 6,5 0 

3921 13 90 --- andere 6,5 0 

3921 14 00 -- van geregenereerde cellulose 6,5 0 

3921 19 00 -- van andere kunststof 6,5 0 

3921 90 - andere   

  -- van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd   

  --- van polyesters   

3921 90 11 ---- gegolfde platen en vellen 6,5 0 

3921 90 19 ---- andere 6,5 3 

3921 90 30 --- van fenolharsen 6,5 0 

  --- van aminoharsen   

  ---- gelaagd   

3921 90 41 ----- onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of op beide zijden 6,5 0 

3921 90 43 ----- andere 6,5 0 

3921 90 49 ---- andere 6,5 0 
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3921 90 55 --- andere 6,5 0 

3921 90 60 -- van polymerisatieproducten verkregen door additie 6,5 0 

3921 90 90 -- andere 6,5 0 

3922 Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en 

dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof 

  

3922 10 00 - badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken 6,5 0 

3922 20 00 - closetbrillen en -deksels 6,5 0 

3922 90 00 - andere 6,5 0 

3923 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van 

kunststof 

  

3923 10 00 - dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen 6,5 0 

  - zakken   

3923 21 00 -- van polymeren van ethyleen 6,5 3 

3923 29 -- van andere kunststof   

3923 29 10 --- van poly(vinylchloride) 6,5 0 

3923 29 90 --- andere 6,5 0 

3923 30 - flessen, flacons en dergelijke artikelen   

3923 30 10 -- van niet meer dan 2 l 6,5 0 

3923 30 90 -- van meer dan 2 l 6,5 0 
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3923 40 - spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen   

3923 40 10 -- spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films dan wel voor banden, films, enz., 

bedoeld bij de post 8523 

5,3 0 

3923 40 90 -- andere 6,5 0 

3923 50 - stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen   

3923 50 10 -- capsules 6,5 0 

3923 50 90 -- andere 6,5 0 

3923 90 - andere   

3923 90 10 -- netten, verkregen door extrusie, in buisvorm 6,5 0 

3923 90 90 -- andere 6,5 0 

3924 Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygiënische en toiletartikelen, van kunststof   

3924 10 00 - keuken- en tafelgerei 6,5 0 

3924 90 - andere   

  -- van geregenereerde cellulose   

3924 90 11 --- sponsen 6,5 0 

3924 90 19 --- andere 6,5 0 

3924 90 90 -- andere 6,5 0 

3925 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen   

3925 10 00 - reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l 6,5 0 
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3925 20 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren 6,5 0 

3925 30 00 - blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan 6,5 0 

3925 90 - andere   

3925 90 10 -- garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere 

delen van gebouwen 

6,5 0 

3925 90 20 -- kabelgoten voor elektrische leidingen 6,5 0 

3925 90 80 -- andere 6,5 0 

3926 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914   

3926 10 00 - kantoor- en schoolbenodigdheden 6,5 0 

3926 20 00 - kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen) 6,5 0 

3926 30 00 - beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke 6,5 0 

3926 40 00 - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 6,5 0 

3926 90 - andere   

3926 90 50 -- slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen 6,5 0 

  -- andere   

3926 90 92 --- vervaardigd van vellen 6,5 0 

3926 90 97 --- andere 6,5 0 
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40 HOOFDSTUK 40 - RUBBER EN WERKEN DAARVAN   

4001 Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen 

of in platen, vellen of strippen 

  

4001 10 00 - natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulkaniseerd vrij 0 

  - natuurlijke rubber in andere vormen   

4001 21 00 -- gerookte vellen ("smoked sheets") vrij 0 

4001 22 00 -- technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR) vrij 0 

4001 29 00 -- andere vrij 0 

4001 30 00 - balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen vrij 0 

4002 Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; 

mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in 

platen, vellen of strippen 

  

  - styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR)   

4002 11 00 -- latex vrij 0 

4002 19 -- andere   

4002 19 10 --- styreenbutadieenrubber verkregen door emulsiepolymerisatie (E SBR), in ballens vrij 0 

4002 19 20 --- styreenbutadieenstyreen-blokcopolymeren verkregen door oplossingspolymerisatie (SBS, thermoplastische 

elastomeren), in korrels, stukjes of poedervorm 

vrij 0 

4002 19 30 --- styreenbutadieenrubber verkregen door oplossingspolymerisatie (S SBR), in ballens vrij 0 
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4002 19 90 --- andere vrij 0 

4002 20 00 - butadieenrubber (BR) vrij 0 

  - isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR); gehalogeneerde isobuteen-isopreenrubber (CIIR of BIIR)   

4002 31 00 -- isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR) vrij 0 

4002 39 00 -- andere vrij 0 

  - chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR)   

4002 41 00 -- latex vrij 0 

4002 49 00 -- andere vrij 0 

  - acrylonitriel-butadieenrubber (NBR)   

4002 51 00 -- latex vrij 0 

4002 59 00 -- andere vrij 0 

4002 60 00 - isopreenrubber (IR) vrij 0 

4002 70 00 - ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM) vrij 0 

4002 80 00 - mengsels van producten bedoeld bij post 4001 met producten bedoeld bij deze post vrij 0 

  - andere   

4002 91 00 -- latex vrij 0 

4002 99 -- andere   

4002 99 10 --- producten gewijzigd door vermenging met kunststof 2,9 0 

4002 99 90 --- andere vrij 0 
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4003 00 00 Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen vrij 0 

4004 00 00 Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet-

geharde rubber 

vrij 0 

4005 Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen   

4005 10 00 - rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxide is toegevoegd vrij 0 

4005 20 00 - oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling 4005 10 vrij 0 

  - andere   

4005 91 00 -- platen, vellen of strippen vrij 0 

4005 99 00 -- andere vrij 0 

4006 Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld 

schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber 

  

4006 10 00 - loopvlakrubber vrij 0 

4006 90 00 - andere vrij 0 

4007 00 00 Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber 3 0 

4008 Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber   

  - van rubber met celstructuur   

4008 11 00 -- platen, vellen en strippen 3 0 

4008 19 00 -- andere 2,9 0 

  - van rubber, andere dan met celstructuur   

4008 21 -- platen, vellen en strippen   
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4008 21 10 --- vloerbedekking en matten 3 0 

4008 21 90 --- andere 3 0 

4008 29 00 -- andere 2,9 0 

4009 Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken 

(bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen) 

  

  - niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen   

4009 11 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 12 00 -- met hulpstukken 3 0 

  - uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd   

4009 21 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 22 00 -- met hulpstukken 3 0 

  - uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd   

4009 31 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 32 00 -- met hulpstukken 3 0 

  - versterkt of gecombineerd met andere stoffen   

4009 41 00 -- zonder hulpstukken 3 0 

4009 42 00 -- met hulpstukken 3 0 

4010 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber   

  - transportbanden   
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4010 11 00 -- uitsluitend met metaal versterkt 6,5 0 

4010 12 00 -- uitsluitend met textielstof versterkt 6,5 0 

4010 19 00 -- andere 6,5 0 

  - drijfriemen en drijfsnaren   

4010 31 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een 

buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

6,5 0 

4010 32 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan 

gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 180 cm 

6,5 0 

4010 33 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), gegroefd, met een 

buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00 -- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede (V-snaren), andere dan 

gegroefd, met een buitenomtrek van meer dan 180 doch niet meer dan 240 cm 

6,5 0 

4010 35 00 -- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 60 doch niet meer dan 

150 cm 

6,5 0 

4010 36 00 -- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een buitenomtrek van meer dan 150 doch niet meer dan 

198 cm 

6,5 0 

4010 39 00 -- andere 6,5 0 

4011 Nieuwe luchtbanden van rubber   

4011 10 00 - van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type "station-wagon" of "break" en racewagens daaronder 

begrepen) 

4,5 0 

4011 20 - van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens   

4011 20 10 -- met een belastingsindex van niet meer dan 121 4,5 0 

4011 20 90 -- met een belastingsindex van meer dan 121 4,5 0 
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4011 30 00 - van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4,5 0 

4011 40 - van de soort gebruikt voor motorrijwielen   

4011 40 20 -- voor velgen met een diameter van niet meer dan 33 cm 4,5 0 

4011 40 80 -- andere 4,5 0 

4011 50 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 4 0 

  - andere, met visgraatprofiel of met dergelijk profiel   

4011 61 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 4 0 

4011 62 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-

behandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4 0 

4011 63 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-

behandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

4 0 

4011 69 00 -- andere 4 0 

  - andere   

4011 92 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor land- en bosbouw 4 0 

4011 93 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-

behandeling, met een velgdiameter van niet meer dan 61 cm 

4 0 

4011 94 00 -- van de soort gebruikt voor voertuigen of machines voor weg- en waterbouw of voor industriële goederen-

behandeling, met een velgdiameter van meer dan 61 cm 

4 0 

4011 99 00 -- andere 4 0 
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4012 Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, 

loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber 

  

  - van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden   

4012 11 00 -- van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type "station-wagon" of "break" en racewagens daaronder 

begrepen) 

4,5 0 

4012 12 00 -- van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 4,5 0 

4012 13 00 -- van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen 4,5 0 

4012 19 00 -- andere 4,5 0 

4012 20 00 - gebruikte luchtbanden 4,5 0 

4012 90 - andere   

4012 90 20 -- massieve of halfmassieve banden 2,5 0 

4012 90 30 -- loopvlakken voor banden 2,5 0 

4012 90 90 -- velglinten 4 0 

4013 Binnenbanden van rubber   

4013 10 - van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type "station-wagon" of "break" en racewagens daaronder 

begrepen), voor autobussen of voor vrachtwagens 

  

4013 10 10 -- van de soort gebruikt voor personenauto's 4 0 

4013 10 90 -- van de soort gebruikt voor autobussen of voor vrachtwagens 4 0 

4013 20 00 - van de soort gebruikt voor rijwielen 4 0 

4013 90 00 - andere 4 0 
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4014 Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde 

rubber, ook indien met delen van geharde rubber 

  

4014 10 00 - preservatieven vrij 0 

4014 90 - andere   

4014 90 10 -- spenen, tepeldopjes en dergelijke artikelen voor zuigelingen vrij 0 

4014 90 90 -- andere vrij 0 

4015 Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van 

niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan 

  

  - handschoenen (met of zonder vingers) en wanten   

4015 11 00 -- voor chirurgisch gebruik 2 0 

4015 19 -- andere   

4015 19 10 --- huishoudhandschoenen 2,7 0 

4015 19 90 --- andere 2,7 0 

4015 90 00 - andere 5 0 

4016 Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber   

4016 10 00 - van rubber met celstructuur 3,5 0 

  - andere   

4016 91 00 -- vloerbedekking en matten 2,5 0 

4016 92 00 -- vlakgom 2,5 0 
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4016 93 00 -- pakking- en sluitringen 2,5 0 

4016 94 00 -- stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar 2,5 0 

4016 95 00 -- andere opblaasbare artikelen 2,5 0 

4016 99 -- andere   

4016 99 20 --- expansiemoffen 2,5 0 

  --- andere   

  ---- van de soort gebruikt voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705   

4016 99 52 ----- van rubber met metaal 2,5 0 

4016 99 58 ----- andere 2,5 0 

  ---- andere   

4016 99 91 ----- van rubber met metaal 2,5 0 

4016 99 99 ----- andere 2,5 0 

4017 00 Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken 

van geharde rubber 

  

4017 00 10 - geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen vrij 0 

4017 00 90 - werken van geharde rubber vrij 0 
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VIII AFDELING VIII - HUIDEN, VELLEN, LEDER EN PELTERIJEN, LEDERWAREN EN BONTWERK; 

ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, HANDTASSEN EN DERGELIJKE 

BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

  

41 HOOFDSTUK 41 - HUIDEN EN VELLEN (ANDERE DAN PELTERIJEN), ALSMEDE LEDER   

4101 Huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, ongelooid 

(vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet 

tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit 

  

4101 20 - gehele huiden en vellen, wegende per stuk, indien enkel gedroogd niet meer dan 8 kg, indien droog gezouten 

niet meer dan 10 kg of indien vers, nat gezouten of op andere wijze geconserveerd niet meer dan 16 kg 

  

4101 20 10 -- vers vrij 0 

4101 20 30 -- nat gezouten vrij 0 

4101 20 50 -- gedroogd of droog gezouten vrij 0 

4101 20 90 -- andere vrij 0 

4101 50 - gehele huiden en vellen, wegende per stuk meer dan 16 kg   

4101 50 10 -- vers vrij 0 

4101 50 30 -- nat gezouten vrij 0 

4101 50 50 -- gedroogd of droog gezouten vrij 0 

4101 50 90 -- andere vrij 0 

4101 90 00 - andere, croupons, halve croupons en flanken daaronder begrepen vrij 0 
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4102 Huiden en vellen van schapen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of 

anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien 

onthaard of gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

  

4102 10 - niet onthaard   

4102 10 10 -- van lammeren vrij 0 

4102 10 90 -- andere vrij 0 

  - onthaard   

4102 21 00 -- gepekeld ("pickled") vrij 0 

4102 29 00 -- andere vrij 0 

4103 Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins 

geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of 

gesplit, andere dan die bij aantekening 1, onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd 

  

4103 20 00 - van reptielen vrij 0 

4103 30 00 - van varkens vrij 0 

4103 90 - andere   

4103 90 10 -- van geiten vrij 0 

4103 90 90 -- andere vrij 0 

4104 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van runderen (buffels daaronder 

begrepen), van paarden of van paardachtigen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt 

  

  - in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   
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4104 11 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant   

4104 11 10 --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 

28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

vrij 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 11 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk vrij 0 

4104 11 59 ----- andere vrij 0 

4104 11 90 ---- andere 5,5 0 

4104 19 -- andere   

4104 19 10 --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 

28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

vrij 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 19 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk vrij 0 

4104 19 59 ----- andere vrij 0 

4104 19 90 ---- andere 5,5 5 

  - in droge staat ("crust")   
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4104 41 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit; gesplit, met de nerfkant   

  --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer 

dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

  

4104 41 11 ---- kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet 

meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet 

als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

4104 41 19 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 41 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 6,5 3 

4104 41 59 ----- andere 6,5 3 

4104 41 90 ---- andere 5,5 0 

4104 49 -- andere   

  --- gehele huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 

28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 

  

4104 49 11 ---- kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk niet 

meer dan 4,5 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet 

als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 
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4104 49 19 ---- andere 6,5 0 

  --- andere   

  ---- van runderen (buffels daaronder begrepen)   

4104 49 51 ----- gehele huiden en vellen, met een oppervlakte van meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk 6,5 3 

4104 49 59 ----- andere 6,5 3 

4104 49 90 ---- andere 5,5 0 

4105 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van schapen, ook indien gesplit, maar 

niet verder bewerkt 

  

4105 10 - in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   

4105 10 10 -- niet gesplit 2 0 

4105 10 90 -- gesplit 2 0 

4105 30 - in droge staat ("crust")   

4105 30 10 -- van Indische bastaards, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als 

zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

  -- andere   

4105 30 91 --- niet gesplit 2 0 

4105 30 99 --- gesplit 2 0 

4106 Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van andere dieren, alsmede gelooide 

huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder 

bewerkt 

  

  - van geiten   
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4106 21 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   

4106 21 10 --- niet gesplit 2 0 

4106 21 90 --- gesplit 2 0 

4106 22 -- in droge staat ("crust")   

4106 22 10 --- van Indische geiten, voorgelooid met plantaardige stoffen, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig 

bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder 

vrij 0 

4106 22 90 --- andere 2 0 

  - van varkens   

4106 31 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen)   

4106 31 10 --- niet gesplit 2 0 

4106 31 90 --- gesplit 2 0 

4106 32 -- in droge staat ("crust")   

4106 32 10 --- niet gesplit 2 0 

4106 32 90 --- gesplit 2 0 

4106 40 - van reptielen   

4106 40 10 -- met plantaardige stoffen voorgelooid vrij 0 

4106 40 90 -- andere 2 0 

  - andere   
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4106 91 00 -- in vochtige staat ("wet-blue" daaronder begrepen) 2 0 

4106 92 00 -- in droge staat ("crust") 2 0 

4107 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van 

runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere 

dan de producten bedoeld bij post 4114 

  

  - gehele huiden en vellen   

4107 11 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit   

  --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet 

(2,6 m²) per stuk 

  

4107 11 11 ---- boxcalf 6,5 3 

4107 11 19 ---- andere 6,5 3 

4107 11 90 --- andere 6,5 3 

4107 12 -- gesplit, met de nerfkant   

  --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet 

(2,6 m²) per stuk 

  

4107 12 11 ---- boxcalf 6,5 3 

4107 12 19 ---- andere 6,5 3 

  --- andere   

4107 12 91 ---- van runderen (buffels daaronder begrepen) 5,5 0 

4107 12 99 ---- van paarden en van paardachtigen 6,5 3 

4107 19 -- andere   
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4107 19 10 --- leder van runderen (buffels daaronder begrepen), met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet 

(2,6 m²) per stuk 

6,5 3 

4107 19 90 --- andere 6,5 3 

  - andere, halve vellen daaronder begrepen   

4107 91 -- met natuurlijke nerf, niet gesplit   

4107 91 10 --- zoolleder 6,5 3 

4107 91 90 --- andere 6,5 3 

4107 92 -- gesplit, met de nerfkant   

4107 92 10 --- van runderen (buffels daaronder begrepen) 5,5 0 

4107 92 90 --- van paarden en van paardachtigen 6,5 3 

4107 99 -- andere   

4107 99 10 --- van runderen (buffels daaronder begrepen) 6,5 3 

4107 99 90 --- van paarden en van paardachtigen 6,5 3 

4112 00 00 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van 

schapen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 

3,5 0 

4113 Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van 

andere dieren, en leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte 

huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 

  

4113 10 00 - van geiten 3,5 0 

4113 20 00 - van varkens 2 0 

4113 30 00 - van reptielen 2 0 
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4113 90 00 - andere 2 0 

4114 Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen; lakleder, gelamineerd lakleder daaronder 

begrepen; gemetalliseerd leder 

  

4114 10 - zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen   

4114 10 10 -- van schapen 2,5 0 

4114 10 90 -- van andere dieren 2,5 0 

4114 20 00 - lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder 2,5 0 

4115 Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen; 

snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof 

en poeder van leder, alsmede ledermeel 

  

4115 10 00 - kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of strippen, ook indien op rollen 2,5 0 

4115 20 00 - snippers en ander afval van leder of van kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof 

en poeder van leder, alsmede ledermeel 

vrij 0 
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42 HOOFDSTUK 42 - LEDERWAREN; ZADEL- EN TUIGMAKERSWERK; REISARTIKELEN, 

HANDTASSEN EN DERGELIJKE BERGINGSMIDDELEN; WERKEN VAN DARMEN 

  

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 

2,7 0 

4202 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, isothermische zakken voor voedsel of voor 

dranken, toiletzakken, rugzakken, handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnees, 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 

  

  - reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, documentenkoffertjes, aktetassen, school- en 

boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 

  

4202 11 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder   

4202 11 10 --- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 3 0 

4202 11 90 --- andere 3 0 

4202 12 -- met een buitenkant van kunststof of van textiel   

  --- van kunststof in vellen   

4202 12 11 ---- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 9,7 3 

4202 12 19 ---- andere 9,7 3 

4202 12 50 --- van gevormde kunststof 5,2 0 

  --- van andere stoffen, vulkanfiber daaronder begrepen   
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4202 12 91 ---- documentenkoffertjes, aktetassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen 3,7 0 

4202 12 99 ---- andere 3,7 0 

4202 19 -- andere   

4202 19 10 --- van aluminium 5,7 0 

4202 19 90 --- van andere stoffen 3,7 0 

  - handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen   

4202 21 00 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder 3 0 

4202 22 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel   

4202 22 10 --- van kunststof in vellen 9,7 3 

4202 22 90 --- van textiel 3,7 0 

4202 29 00 -- andere 3,7 0 

  - artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen   

4202 31 00 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder 3 0 

4202 32 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel   

4202 32 10 --- van kunststof in vellen 9,7 3 

4202 32 90 --- van textiel 3,7 0 

4202 39 00 -- andere 3,7 0 

  - andere   
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4202 91 -- met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder   

4202 91 10 --- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 3 0 

4202 91 80 --- andere 3 0 

4202 92 -- met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel   

  --- van kunststof in vellen   

4202 92 11 ---- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 9,7 3 

4202 92 15 ---- bergingsmiddelen voor muziekinstrumenten 6,7 0 

4202 92 19 ---- andere 9,7 3 

  --- van textiel   

4202 92 91 ---- reiszakken, toiletzakken, rugzakken en sporttassen 2,7 0 

4202 92 98 ---- andere 2,7 0 

4202 99 00 -- andere 3,7 0 

4203 Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder   

4203 10 00 - kleding 4 0 

  - handschoenen (met of zonder vingers) en wanten   

4203 21 00 -- speciaal ontworpen voor sportbeoefening 9 5 

4203 29 -- andere   

4203 29 10 --- voor bescherming, ongeacht voor welk ambacht of voor welk bedrijf 9 5 

  --- andere   
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4203 29 91 ---- voor heren en jongens 7 3 

4203 29 99 ---- andere 7 3 

4203 30 00 - gordels, koppelriemen en draagriemen 5 0 

4203 40 00 - ander kledingtoebehoren 5 0 

4205 00 Andere werken van leder of van kunstleder   

  - voor technisch gebruik   

4205 00 11 -- drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden 2 0 

4205 00 19 -- andere 3 0 

4205 00 90 - andere 2,5 0 

4206 00 00 Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen 1,7 0 

43 HOOFDSTUK 43 - PELTERIJEN EN BONTWERK; NAMAAKBONT   

4301 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen, geschikt voor bontwerk, daaronder begrepen), niet gelooid 

noch anderszins bereid, andere dan de ongelooide huiden en vellen bedoeld bij de posten 4101, 4102 en 4103 

  

4301 10 00 - van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten vrij 0 

4301 30 00 - van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 

Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of 

poten 

vrij 0 

4301 60 00 - van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten vrij 0 
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4301 80 - andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten   

4301 80 30 -- van mormeldieren vrij 0 

4301 80 50 -- van wilde katachtigen vrij 0 

4301 80 70 -- andere vrij 0 

4301 90 00 - koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen vrij 0 

4302 Pelterijen (koppen, staarten, poten en andere delen daaronder begrepen, alsmede afvallen), gelooid of 

anderszins bereid, ook indien samengevoegd (zonder toevoeging van andere materialen), andere dan die 

bedoeld bij post 4303 

  

  - in gehele vellen, ook indien zonder kop, staart of poten, niet samengevoegd   

4302 11 00 -- van nertsen vrij 0 

4302 19 -- andere   

4302 19 10 --- van bevers vrij 0 

4302 19 20 --- van muskusratten vrij 0 

4302 19 30 --- van vossen vrij 0 

4302 19 35 --- van konijnen of van hazen vrij 0 

  --- van zeehonden of van oorrobben   

4302 19 41 ---- van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 2,2 0 

4302 19 49 ---- andere 2,2 0 

4302 19 50 --- van zeeotters of van nutria's 2,2 0 
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4302 19 60 --- van mormeldieren 2,2 0 

4302 19 70 --- van wilde katachtigen 2,2 0 

  --- van schapen   

4302 19 75 ---- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 

Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

vrij 0 

4302 19 80 ---- andere 2,2 0 

4302 19 95 --- andere 2,2 0 

4302 20 00 - koppen, staarten, poten en andere delen, alsmede afvallen, niet samengevoegd vrij 0 

4302 30 - samengevoegde pelterijen   

4302 30 10 -- uitgelaten vellen 2,7 0 

  -- andere   

4302 30 21 --- van nertsen 2,2 0 

4302 30 25 --- van konijnen of van hazen 2,2 0 

4302 30 31 --- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en dergelijke, alsmede van 

Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren 

2,2 0 

4302 30 41 --- van muskusratten 2,2 0 

4302 30 45 --- van vossen 2,2 0 

  --- van zeehonden of van oorrobben   

4302 30 51 ---- van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 2,2 0 
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4302 30 55 ---- andere 2,2 0 

4302 30 61 --- van zeeotters of van nutria's 2,2 0 

4302 30 71 --- van wilde katachtigen 2,2 0 

4302 30 95 --- andere 2,2 0 

4303 Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont   

4303 10 - kleding en kledingtoebehoren   

4303 10 10 -- van pelterijen van zadelrobjongen ("whitecoats") of van klapmutsjongen ("bluebacks") 3,7 0 

4303 10 90 -- andere 3,7 0 

4303 90 00 - andere 3,7 0 

4304 00 00 Namaakbont en artikelen van namaakbont 3,2 0 

IX AFDELING IX - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN; KURK EN KURKWAREN; VLECHTWERK 

EN MANDENMAKERSWERK 

  

44 HOOFDSTUK 44 - HOUT, HOUTSKOOL EN HOUTWAREN   

4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, 

spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of 

dergelijke vormen 

  

4401 10 00 - brandhout, in de vorm van ronde en andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke vrij 0 

  - hout in plakjes, spanen of kleine stukjes   
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4401 21 00 -- naaldhout vrij 0 

4401 22 00 -- ander vrij 0 

4401 30 - zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen   

4401 30 10 -- zaagsel vrij 0 

4401 30 90 -- andere vrij 0 

4402 Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst   

4402 10 00 - van bamboe vrij 0 

4402 90 00 - andere vrij 0 

4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd   

4403 10 00 - behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen vrij 0 

4403 20 - ander, naaldhout   

  -- sparhout van de soort "Picea abies Karst." of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.)   

4403 20 11 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 20 19 --- ander vrij 0 

  -- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L."   

4403 20 31 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 20 39 --- ander vrij 0 

  -- ander   
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4403 20 91 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 20 99 --- ander vrij 0 

  - ander, van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk   

4403 41 00 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau vrij 0 

4403 49 -- ander   

4403 49 10 --- acajou d'Afrique, iroko en sapelli vrij 0 

4403 49 20 --- okoumé vrij 0 

4403 49 40 --- sipo vrij 0 

4403 49 95 --- ander vrij 0 

  - ander   

4403 91 -- eik (Quercus spp.)   

4403 91 10 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 91 90 --- ander vrij 0 

4403 92 -- beuk (Fagus spp.)   

4403 92 10 --- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 92 90 --- ander vrij 0 

4403 99 -- ander   

4403 99 10 --- populier vrij 0 
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4403 99 30 --- eucalyptus vrij 0 

  --- berk   

4403 99 51 ---- zaaghout en hout bestemd om te worden gesneden of geschild vrij 0 

4403 99 59 ---- ander vrij 0 

4403 99 95 --- ander vrij 0 

4404 Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw 

bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, 

voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke 

  

4404 10 00 - naaldhout vrij 0 

4404 20 00 - ander vrij 0 

4405 00 00 Houtwol; houtmeel vrij 0 

4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten   

4406 10 00 - niet geïmpregneerd vrij 0 

4406 90 00 - andere vrij 0 

4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de 

lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm 

  

4407 10 - naaldhout   

4407 10 15 -- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  -- ander   

  --- geschaafd   
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4407 10 31 ---- sparhout van de soort "Picea abies Karst." of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) vrij 0 

4407 10 33 ---- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L." vrij 0 

4407 10 38 ---- ander vrij 0 

  --- ander   

4407 10 91 ---- sparhout van de soort "Picea abies Karst." of hout van de zilverspar (Abies alba Mill.) vrij 0 

4407 10 93 ---- pijnhout van de soort "Pinus sylvestris L." vrij 0 

4407 10 98 ---- ander vrij 0 

  - van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk   

4407 21 -- mahogany (Swietenia spp.)   

4407 21 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 21 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 21 99 ---- ander vrij 0 

4407 22 -- virola, imbuia en balsa   

4407 22 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 22 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 22 99 ---- ander vrij 0 
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4407 25 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau   

4407 25 10 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 25 30 ---- geschaafd 2 0 

4407 25 50 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 25 90 ---- ander vrij 0 

4407 26 -- white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en alan   

4407 26 10 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

4407 26 30 ---- geschaafd 2 0 

4407 26 50 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 26 90 ---- ander vrij 0 

4407 27 -- sapelli   

4407 27 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- andere   

4407 27 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 27 99 ---- andere vrij 0 

4407 28 -- iroko   
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4407 28 10 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- andere   

4407 28 91 ---- geschaafd 2 0 

4407 28 99 ---- andere vrij 0 

4407 29 -- ander   

4407 29 15 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 2,5 0 

  --- ander   

  ---- acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, 

mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, 

teak en tiama, 

  

  ----- geschaafd   

4407 29 20 ------ van palissandre de Para, van palissandre de Rio of van palissandre de Rose 2 0 

4407 29 25 ------ ander 2 0 

4407 29 45 ----- geschuurd 2,5 0 

  ----- ander   

4407 29 61 ------ azobé vrij 0 

4407 29 68 ------ ander vrij 0 

  ---- ander   

4407 29 83 ----- geschaafd 2 0 
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4407 29 85 ----- geschuurd 2,5 0 

4407 29 95 ----- ander vrij 0 

  - ander   

4407 91 -- eik (Quercus spp.)   

4407 91 15 --- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- ander   

  ---- geschaafd   

4407 91 31 ----- niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren vrij 0 

4407 91 39 ----- ander vrij 0 

4407 91 90 ---- ander vrij 0 

4407 92 00 -- beuk (Fagus spp.) vrij 0 

4407 93 -- van esdoorn (Acer spp.)   

4407 93 10 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- andere   

4407 93 91 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 93 99 ---- andere vrij 0 

4407 94 -- van kers (Prunus spp.)   

4407 94 10 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- andere   

4407 94 91 ---- geschuurd 2,5 0 
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4407 94 99 ---- andere vrij 0 

4407 95 -- van es (Fraxinus spp.)   

4407 95 10 --- geschaafd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- andere   

4407 95 91 ---- geschuurd 2,5 0 

4407 95 99 ---- andere vrij 0 

4407 99 -- ander   

4407 99 20 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd vrij 0 

  --- ander   

4407 99 25 ---- geschaafd vrij 0 

4407 99 40 ---- geschuurd 2,5 0 

  ---- ander   

4407 99 91 ----- populier vrij 0 

4407 99 96 ----- van tropisch hout vrij 0 

4407 99 98 ----- ander vrij 0 

4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de 

vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, 

overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de 

randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm 
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4408 10 - naaldhout   

4408 10 15 -- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 3 0 

  -- ander   

4408 10 91 --- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

  --- ander   

4408 10 93 ---- met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 10 99 ---- met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

  - van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk   

4408 31 -- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau   

4408 31 11 --- in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 4,9 0 

  --- ander   

4408 31 21 ---- geschaafd 4 0 

4408 31 25 ---- geschuurd 4,9 0 

4408 31 30 ---- ander 6 0 

4408 39 -- ander   

  --- acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, 

palissandre de Rio en palissandre de Rose, virola en white lauan 
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4408 39 15 ---- geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 4,9 0 

  ---- ander   

4408 39 21 ----- geschaafd 4 0 

  ----- ander   

4408 39 31 ------ met een dikte van niet meer dan 1 mm 6 0 

4408 39 35 ------ met een dikte van meer dan 1 mm 6 0 

  --- ander   

4408 39 55 ---- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 3 0 

  ---- ander   

4408 39 70 ----- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

  ----- ander   

4408 39 85 ------ met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 39 95 ------ met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

4408 90 - ander   

4408 90 15 -- geschaafd; geschuurd; in de lengte verbonden, ook indien geschaafd of geschuurd 3 0 

  -- ander   

4408 90 35 --- plankjes bestemd voor de vervaardiging van potloden vrij 0 

  --- ander   
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4408 90 85 ---- met een dikte van niet meer dan 1 mm 4 0 

4408 90 95 ---- met een dikte van meer dan 1 mm 4 0 

4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of 

uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding 

of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden 

  

4409 10 - naaldhout   

4409 10 11 -- staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke vrij 0 

4409 10 18 -- ander vrij 0 

  - ander   

4409 21 00 -- van bamboe vrij 0 

4409 29 -- andere   

4409 29 10 --- staaflijst van hout, voor lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke vrij 0 

  --- ander   

4409 29 91 ---- niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren vrij 0 

4409 29 99 ---- ander vrij 0 

4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde 

waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere 

organische bindmiddelen 

  

  - van hout   

4410 11 -- spaanplaat   

4410 11 10 --- onbewerkt of enkel gladgeschuurd 7 3 
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4410 11 30 --- aan de oppervlakte bedekt met papier geïmpregneerd met melamine 7 3 

4410 11 50 --- aan de oppervlakte bedekt met decoratieve platen of vellen van kunststof 7 3 

4410 11 90 --- andere 7 3 

4410 12 -- zogenoemde oriented strand board (OSB)   

4410 12 10 --- onbewerkt of enkel gladgeschuurd 7 3 

4410 12 90 --- andere 7 3 

4410 19 00 -- andere 7 3 

4410 90 00 - andere 7 3 

4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere 

organische bindmiddelen 

  

  - vezelplaat met gemiddelde dichtheid (MDF)   

4411 12 -- met een dikte van niet meer dan 5 mm   

4411 12 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 12 90 --- andere 7 3 

4411 13 -- met een dikte van meer dan 5 mm doch niet meer dan 9 mm   

4411 13 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 13 90 --- andere 7 3 

4411 14 -- met een dikte van meer dan 9 mm   

4411 14 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 
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4411 14 90 --- andere 7 3 

  - andere   

4411 92 -- met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm³   

4411 92 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 92 90 --- andere 7 3 

4411 93 -- met een dichtheid van meer dan 0,5 g/cm³ doch niet meer dan 0,8 g/cm³   

4411 93 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 93 90 --- andere 7 3 

4411 94 -- met een dichtheid van niet meer dan 0,5 g/cm³   

4411 94 10 --- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag 7 3 

4411 94 90 --- andere 7 3 

4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout   

4412 10 00 - van bamboe 10 5 

  - ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen (andere dan bamboe), iedere laag met een 

dikte van niet meer dan 6 mm 

  

4412 31 -- met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit 

hoofdstuk 

  

4412 31 10 --- van acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, 

okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola en white lauan 

10 5 
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4412 31 90 --- ander 7 3 

4412 32 00 -- ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout 7 3 

4412 39 00 -- ander 7 3 

  - andere   

4412 94 -- met een vulling van plankjes, latten of staafjes   

4412 94 10 --- met ten minste een der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout 10 5 

4412 94 90 --- andere 6 0 

4412 99 -- ander   

4412 99 30 --- bevattende ten minste één laag spaanplaat 6 0 

4412 99 70 --- ander 10 5 

4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen vrij 0 

4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke   

4414 00 10 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 2,5 0 

4414 00 90 - van andere houtsoorten vrij 0 

4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, 

laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout 

  

4415 10 - pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels   

4415 10 10 -- pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen 4 0 
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4415 10 90 -- kabelhaspels 3 0 

4415 20 - laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden   

4415 20 20 -- laadborden; opzetranden voor laadborden 3 0 

4415 20 90 -- andere 4 0 

4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen vrij 0 

4417 00 00 Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; 

schoenleesten en schoenspanners, van hout 

vrij 0 

4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette 

panelen voor vloerbedekking en dakspanen ("shingles" en "shakes"), van hout 

  

4418 10 - vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor   

4418 10 10 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 

4418 10 50 -- van naaldhout 3 0 

4418 10 90 -- andere 3 0 

4418 20 - deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels   

4418 20 10 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 

4418 20 50 -- van naaldhout vrij 0 

4418 20 80 -- andere vrij 0 

4418 40 00 - bekistingen voor betonwerken vrij 0 

4418 50 00 - dakspanen ("shingles" en "shakes") vrij 0 
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4418 60 00 - palen en balken vrij 0 

  - ineengezette panelen voor vloerbedekking   

4418 71 00 -- mozaïekpanelen 3 0 

4418 72 00 -- andere, bestaande uit meerdere lagen vrij 0 

4418 79 00 -- andere vrij 0 

4418 90 - andere   

4418 90 10 -- van gelamineerd hout vrij 0 

4418 90 80 -- andere vrij 0 

4419 00 Tafel- en keukengerei van hout   

4419 00 10 - van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk vrij 0 

4419 00 90 - ander vrij 0 

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 

  

4420 10 - beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout   

4420 10 11 -- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 

4420 10 19 -- andere vrij 0 

4420 90 - andere   

4420 90 10 -- inlegwerk van hout 4 0 

  -- andere   

4420 90 91 --- van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 (GN) op dit hoofdstuk 3 0 
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4420 90 99 --- andere vrij 0 

4421 Andere houtwaren   

4421 10 00 - kleerhangers vrij 0 

4421 90 - andere   

4421 90 91 -- van vezelplaat 4 0 

4421 90 98 -- andere vrij 0 

45 HOOFDSTUK 45 - KURK EN KURKWAREN   

4501 Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken of gemalen kurk   

4501 10 00 - natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt vrij 0 

4501 90 00 - andere vrij 0 

4502 00 00 Natuurkurk, ontdaan van de buitenste laag of enkel kantrecht gemaakt, dan wel in vierkante of rechthoekige 

blokken, platen, bladen, vellen en strippen (blokjes met scherpe kanten voor het vervaardigen van kurken 

(stoppen) daaronder begrepen) 

vrij 0 

4503 Werken van natuurkurk   

4503 10 - kurken (stoppen)   

4503 10 10 -- cilindrische 4,7 0 

4503 10 90 -- andere 4,7 0 

4503 90 00 - andere 4,7 0 
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4504 Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan   

4504 10 - blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht welke vorm; massieve cilinders, schijven 

daaronder begrepen 

  

  -- kurken (stoppen)   

4504 10 11 --- voor mousserende wijn, die met een ring van natuurlijke kurk daaronder begrepen 4,7 0 

4504 10 19 --- andere 4,7 0 

  -- andere   

4504 10 91 --- met bindmiddel 4,7 0 

4504 10 99 --- andere 4,7 0 

4504 90 - andere   

4504 90 20 -- kurken (stoppen) 4,7 0 

4504 90 80 -- andere 4,7 0 

46 HOOFDSTUK 46 - VLECHTWERK EN MANDENMAKERSWERK   

4601 Vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd; vlechtstoffen, 

vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden of plat geweven, ook indien het afgewerkte 

artikelen betreft (bijvoorbeeld matten, horden) 

  

  - matten en horden van plantaardig materiaal   

4601 21 -- vaan bamboe   

4601 21 10 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 
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4601 21 90 --- andere 2,2 0 

4601 22 -- van rotting   

4601 22 10 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 22 90 --- andere 2,2 0 

4601 29 -- andere   

4601 29 10 --- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 29 90 --- andere 2,2 0 

  - andere   

4601 92 -- van bamboe   

4601 92 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd vrij 0 

  --- andere   

4601 92 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 92 90 ---- andere 2,2 0 

4601 93 -- van rotting   

4601 93 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd vrij 0 

  --- andere   

4601 93 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 93 90 ---- andere 2,2 0 

4601 94 -- van ander plantaardig materiaal   
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4601 94 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd vrij 0 

  --- andere   

4601 94 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 3,7 0 

4601 94 90 ---- andere 2,2 0 

4601 99 -- andere   

4601 99 05 --- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden samengevoegd 1,7 0 

  --- andere   

4601 99 10 ---- van vlechten of van dergelijke artikelen van vlechtstoffen 4,7 0 

4601 99 90 ---- andere 2,7 0 

4602 Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij post 4601; werken van luffa 

(loofah) 

  

  - van plantaardig materiaal   

4602 11 00 -- van bamboe 3,7 0 

4602 12 00 -- van rotting 3,7 0 

4602 19 -- andere   

4602 19 10 --- strohulzen voor flessen 1,7 0 

  --- andere   

4602 19 91 ---- mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen 3,7 0 
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4602 19 99 ---- andere 3,7 0 

4602 90 00 - andere 4,7 0 

X AFDELING X - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; 

PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL); PAPIER EN KARTON, 

ALSMEDE ARTIKELEN DAARVAN 

  

47 HOOFDSTUK 47 - HOUTPULP EN PULP VAN ANDERE CELLULOSEHOUDENDE VEZELSTOFFEN; 

PAPIER EN KARTON VOOR HET TERUGWINNEN (RESTEN EN AFVAL) 

  

4701 00 Houtslijp   

4701 00 10 - thermomechanische houtslijp vrij 0 

4701 00 90 - ander vrij 0 

4702 00 00 Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades") vrij 0 

4703 Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702   

  - ongebleekt   

4703 11 00 -- van naaldhout vrij 0 

4703 19 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 

  - half gebleekt of gebleekt   

4703 21 00 -- van naaldhout vrij 0 

4703 29 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 
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4704 Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702   

  - ongebleekt   

4704 11 00 -- van naaldhout vrij 0 

4704 19 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 

  - half gebleekt of gebleekt   

4704 21 00 -- van naaldhout vrij 0 

4704 29 00 -- andere dan van naaldhout vrij 0 

4705 00 00 Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling vrij 0 

4706 Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere 

cellulosehoudende vezelstoffen 

  

4706 10 00 - pulp van katoenlinters vrij 0 

4706 20 00 - pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) vrij 0 

4706 30 00 - andere, van bamboe vrij 0 

  - andere   

4706 91 00 -- mechanische vrij 0 

4706 92 00 -- chemische vrij 0 

4706 93 00 -- gedeeltelijk chemisch ontsloten vrij 0 

4707 Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)   

4707 10 00 - ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton vrij 0 
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4707 20 00 - ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd vrij 0 

4707 30 - papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld kranten, periodieken en dergelijk 

drukwerk) 

  

4707 30 10 -- oude en onverkochte kranten en tijdschriften, telefoongidsen, brochures en reclamedrukwerk vrij 0 

4707 30 90 -- andere vrij 0 

4707 90 - andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen   

4707 90 10 -- niet gesorteerd vrij 0 

4707 90 90 -- gesorteerd vrij 0 

48 HOOFDSTUK 48 - PAPIER EN KARTON; CELLULOSE-, PAPIER- EN KARTONWAREN   

4801 00 00 Courantenpapier, op rollen of in bladen vrij 0 

4802 Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt om te worden 

beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden, papier en karton, niet-geperforeerd, voor 

ponskaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, ander dan 

papier bedoeld bij de posten 4801 of 4803; handgeschept papier en handgeschept karton 

  

4802 10 00 - handgeschept papier en handgeschept karton vrij 0 

4802 20 00 - basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton vrij 0 

4802 40 - basispapier voor behangselpapier   
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4802 40 10 -- bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische weg verkregen vezels (berekend 

over de totale vezelmassa) 

vrij 0 

4802 40 90 -- ander vrij 0 

  - ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of 

chemisch-mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) 

  

4802 54 00 -- met een gewicht van minder dan 40 g/m² vrij 0 

4802 55 -- met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m², op rollen   

4802 55 15 --- met een gewicht van 40 of meer doch minder dan 60 g/m² vrij 0 

4802 55 25 --- met een gewicht van 60 of meer doch minder dan 75 g/m² vrij 0 

4802 55 30 --- met een gewicht van 75 of meer doch minder dan 80 g/m² vrij 0 

4802 55 90 --- met een gewicht van 80 g/m² of meer vrij 0 

4802 56 -- met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m², in bladen waarvan in ongevouwen staat de 

lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

  

4802 56 20 --- waarvan de lengte van één zijde 297 mm en de lengte van de andere zijde 210 mm bedraagt (formaat A 4) vrij 0 

4802 56 80 --- ander vrij 0 

4802 57 00 -- ander, met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m² vrij 0 

4802 58 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m²   

4802 58 10 --- op rollen vrij 0 
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4802 58 90 --- ander vrij 0 

  - ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs 

mechanische of chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat 

  

4802 61 -- op rollen   

4802 61 15 --- met een gewicht van minder dan 72 g/m² waarvan meer dan 50 gewichtspercenten van de totale vezelmassa 

uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat 

vrij 0 

4802 61 80 --- ander vrij 0 

4802 62 00 -- in bladen waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de 

andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 

vrij 0 

4802 69 00 -- ander vrij 0 

4803 00 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servetten en dergelijk papier voor 

huishoudelijk, hygiënisch of toiletgebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien gecrept, 

geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met gekleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen of 

in bladen 

  

4803 00 10 - cellulosewatten vrij 0 

  - gecrept papier en vliezen van cellulosevezels, zogenaamd "tissue", met een gewicht, per laag, van   

4803 00 31 -- niet meer dan 25 g/m² vrij 0 

4803 00 39 -- meer dan 25 g/m² vrij 0 

4803 00 90 - ander vrij 0 
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4804 Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, ander dan 

dat bedoeld bij post 4802 of 4803 

  

  - kraftliner   

4804 11 -- ongebleekt   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

  

4804 11 11 ---- met een gewicht van minder dan 150 g/m² vrij 0 

4804 11 15 ---- met een gewicht van 150 of meer doch minder dan 175 g/m² vrij 0 

4804 11 19 ---- met een gewicht van 175 g/m² of meer vrij 0 

4804 11 90 --- ander vrij 0 

4804 19 -- ander   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

  

  ---- bestaande uit een of meer ongebleekte lagen kraftliner en een gebleekte, half gebleekte of gekleurde 

buitenste laag kraftliner, met een gewicht van 

  

4804 19 11 ----- minder dan 150 g/m² vrij 0 

4804 19 15 ----- 150 of meer doch minder dan 175 g/m² vrij 0 

4804 19 19 ----- 175 g/m² of meer vrij 0 

  ---- ander, met een gewicht van   

4804 19 31 ----- minder dan 150 g/m² vrij 0 

4804 19 38 ----- 150 g/m² of meer vrij 0 
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4804 19 90 --- ander vrij 0 

  - kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken   

4804 21 -- ongebleekt   

4804 21 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 21 90 --- ander vrij 0 

4804 29 -- ander   

4804 29 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 29 90 --- ander vrij 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m²   

4804 31 -- ongebleekt   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

  

4804 31 51 ---- isolatiekraftpapier voor elektrotechnisch gebruik vrij 0 

4804 31 58 ---- ander vrij 0 

4804 31 80 --- ander vrij 0 

4804 39 -- ander   

  --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 
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4804 39 51 ---- gelijkmatig in de massa gebleekt vrij 0 

4804 39 58 ---- ander vrij 0 

4804 39 80 --- ander vrij 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225 g/m²   

4804 41 -- ongebleekt   

4804 41 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

  --- ander   

4804 41 91 ---- zogenaamd "saturating kraft" vrij 0 

4804 41 99 ---- ander vrij 0 

4804 42 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa 

bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels 

  

4804 42 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 42 90 --- ander vrij 0 

4804 49 -- ander   

4804 49 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 
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4804 49 90 --- ander vrij 0 

  - ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/m² of meer   

4804 51 -- ongebleekt   

4804 51 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 51 90 --- ander vrij 0 

4804 52 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa 

bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels 

  

4804 52 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 52 90 --- ander vrij 0 

4804 59 -- ander   

4804 59 10 --- waarvan 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit met behulp van het sulfaat- of 

natronproces ontsloten houtvezels van naaldbomen 

vrij 0 

4804 59 90 --- ander vrij 0 

4805 Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op rollen of in bladen, niet verder 

bewerkt dan bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk 

  

  - papier voor riffels   

4805 11 00 -- halfchemisch papier voor riffels vrij 0 

4805 12 00 -- stropapier voor riffels vrij 0 
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4805 19 -- ander   

4805 19 10 --- zogenaamde "wellenstoff" vrij 0 

4805 19 90 --- ander vrij 0 

  - zogenaamde "testliner" (herwonnen vezels)   

4805 24 00 -- met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² vrij 0 

4805 25 00 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m² vrij 0 

4805 30 - sulfietpakpapier   

4805 30 10 -- met een gewicht van minder dan 30 g/m² vrij 0 

4805 30 90 -- met een gewicht van 30 g/m² of meer vrij 0 

4805 40 00 - filtreerpapier en -karton vrij 0 

4805 50 00 - viltpapier en -karton vrij 0 

  - ander   

4805 91 00 -- met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² vrij 0 

4805 92 00 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m² doch minder dan 225 g/m² vrij 0 

4805 93 -- met een gewicht van 225 g/m² of meer   

4805 93 20 --- vervaardigd van teruggewonnen papier vrij 0 

4805 93 80 --- ander vrij 0 
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4806 Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrij papier ("greaseproof"), calqueerpapier, alsmede kristalpapier en 

ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen 

  

4806 10 00 - perkamentpapier en perkamentkarton vrij 0 

4806 20 00 - vetvrij papier ("greaseproof") vrij 0 

4806 30 00 - calqueerpapier vrij 0 

4806 40 - kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier   

4806 40 10 -- kristalpapier vrij 0 

4806 40 90 -- ander vrij 0 

4807 00 Papier en karton, samengesteld uit opeengelijmde vellen, niet geïmpregneerd, niet gestreken en niet voorzien 

van een deklaag, ook indien inwendig versterkt, op rollen of in bladen 

  

4807 00 30 - vervaardigd van teruggewonnen papier, ook indien met papier bekleed vrij 0 

4807 00 80 - ander vrij 0 

4808 Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke bladen is gelijmd), gecrept, geplisseerd, 

gegaufreerd (voorzien van inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander dan papier 

van de soort beschreven in post 4803 

  

4808 10 00 - gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd vrij 0 

4808 20 00 - kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrept of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, 

gegreineerd of geperforeerd 

vrij 0 

4808 30 00 - ander kraftpapier, gecrept of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd vrij 0 

4808 90 00 - ander vrij 0 
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4809 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, 

van een deklaag voorzien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begrepen), ook 

indien bedrukt, op rollen of in bladen 

  

4809 20 - zelfkopiërend papier   

4809 20 10 -- op rollen vrij 0 

4809 20 90 -- in bladen vrij 0 

4809 90 - ander   

4809 90 10 -- carbonpapier en dergelijk papier vrij 0 

4809 90 90 -- ander vrij 0 

4810 Papier en karton, aan een of aan beide zijden gestreken met kaolien of met andere anorganische stoffen, ook 

indien met bindmiddel, doch met uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak gekleurd 

of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen, ongeacht het formaat 

  

  - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 

doeleinden, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische of chemisch-

mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa) 

  

4810 13 -- op rollen   

4810 13 20 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met een 

gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 13 80 --- ander vrij 0 

4810 14 -- in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één zijde niet meer dan 435 mm en de lengte van de 

andere zijde niet meer dan 297 mm bedraagt 
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4810 14 20 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met een 

gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 14 80 --- ander vrij 0 

4810 19 -- ander   

4810 19 10 --- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig papier of karton, met een 

gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 19 90 --- ander vrij 0 

  - papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven, bedrukt of voor andere grafische 

doeleinden, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit langs mechanische of 

chemisch-mechanische weg verkregen vezels bestaat 

  

4810 22 -- licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier)   

4810 22 10 --- op rollen, met een breedte van meer dan 15 cm of in bladen, waarvan in ongevouwen staat de lengte van één 

zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm bedraagt 

vrij 0 

4810 22 90 --- ander vrij 0 

4810 29 -- ander   

4810 29 30 --- op rollen vrij 0 

4810 29 80 --- ander vrij 0 

  - kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor 

andere grafische doeleinden 
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4810 31 00 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit 

langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m² 

vrij 0 

4810 32 -- gelijkmatig in de massa gebleekt en dat voor meer dan 95 gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit 

langs chemische weg ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van meer dan 150 g/m² 

  

4810 32 10 --- gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien vrij 0 

4810 32 90 --- ander vrij 0 

4810 39 00 -- ander vrij 0 

  - ander papier en karton   

4810 92 -- multiplexpapier en -karton   

4810 92 10 --- waarvan alle lagen zijn gebleekt vrij 0 

4810 92 30 --- waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt vrij 0 

4810 92 90 --- ander vrij 0 

4810 99 -- ander   

4810 99 10 --- gebleekt papier of karton, gestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien vrij 0 

4810 99 30 --- bedekt met micapoeder vrij 0 

4810 99 90 --- ander vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1446 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

4811 Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestreken, van een deklaag voorzien, 

geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of 

rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten omschreven in post 4803, 4809 of 4810 

  

4811 10 00 - papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd vrij 0 

  - papier en karton, voorzien van een kleefmiddel   

4811 41 -- zelfklevend   

4811 41 20 --- met een breedte van niet meer dan 10 cm, waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde 

natuurlijke of synthetische rubber 

vrij 0 

4811 41 90 --- ander vrij 0 

4811 49 00 -- ander vrij 0 

  - papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof (andere dan 

kleefmiddelen) 

  

4811 51 00 -- gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m² vrij 0 

4811 59 00 -- ander vrij 0 

4811 60 00 - papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met was, paraffine, 

stearine, olie of glycerol 

vrij 0 

4811 90 00 - ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels vrij 0 

4812 00 00 Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden vrij 0 

4813 Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen   

4813 10 00 - in boekjes of in hulzen vrij 0 

4813 20 00 - op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm vrij 0 
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4813 90 - ander   

4813 90 10 -- op rollen met een breedte van meer dan 5 cm doch niet meer dan 15 cm vrij 0 

4813 90 90 -- ander vrij 0 

4814 Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies   

4814 10 00 - zogenaamd ingrain-papier vrij 0 

4814 20 00 - behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit papier aan de voorzijde voorzien van een deklaag 

van of bekleed met kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd, gekleurd, met motieven bedrukt of op andere 

wijze versierd 

vrij 0 

4814 90 - andere   

4814 90 10 -- behangselpapier en dergelijke wandbekleding, bestaande uit gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak 

gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak versierd papier, voorzien van een deklaag 

van of bekleed met een doorzichtige beschermende kunststof 

vrij 0 

4814 90 80 -- andere vrij 0 

4816 Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan 

dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen 

  

4816 20 00 - zelfkopiërend papier vrij 0 

4816 90 00 - ander vrij 0 

4817 Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of 

van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke 

verpakkingen, van papier of van karton 

  

4817 10 00 - enveloppen vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1448 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

4817 20 00 - postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten vrij 0 

4817 30 00 - assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, 

van papier of van karton 

vrij 0 

4818 Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier, cellulosewatten of vliezen van 

cellulosevezels, van de soort gebruikt voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte 

van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken, toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, 

servetten, luiers, maandverbanden en tampons, beddenlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor 

huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van 

cellulosewatten of van cellulosevezels 

  

4818 10 - closetpapier   

4818 10 10 -- met een gewicht, per laag, van niet meer dan 25 g/m² vrij 0 

4818 10 90 -- met een gewicht, per laag, van meer dan 25 g/m² vrij 0 

4818 20 - zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken   

4818 20 10 -- zakdoeken en toiletdoekjes vrij 0 

  -- handdoeken   

4818 20 91 --- op rollen vrij 0 

4818 20 99 --- andere vrij 0 

4818 30 00 - tafellakens en servetten vrij 0 

4818 40 - maandverbanden en tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik   

  -- maandverbanden, tampons en dergelijke artikelen   

4818 40 11 --- maandverbanden vrij 0 
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4818 40 13 --- tampons vrij 0 

4818 40 19 --- andere vrij 0 

4818 40 90 -- luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik vrij 0 

4818 50 00 - kleding en kledingtoebehoren vrij 0 

4818 90 - andere   

4818 90 10 -- artikelen voor chirurgisch, medisch of hygiënisch gebruik, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein vrij 0 

4818 90 90 -- andere vrij 0 

4819 Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van 

vliezen van cellulosevezels; kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk 

gebruik 

  

4819 10 00 - dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton vrij 0 

4819 20 00 - vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton vrij 0 

4819 30 00 - zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer vrij 0 

4819 40 00 - andere zakken, puntzakken daaronder begrepen vrij 0 

4819 50 00 - andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonplaten daaronder begrepen vrij 0 

4819 60 00 - kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik vrij 0 
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4820 Registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en dergelijke 

artikelen, schriften, onderleggers, opbergmappen, mappen en banden (met losse bladen of andere), omslagen 

voor dossiers en andere schoolartikelen, kantoorartikelen en dergelijke artikelen (sets kettingformulieren en 

andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier, daaronder begrepen), van papier of van karton; 

albums voor monstercollecties of voor verzamelingen, alsmede boekomslagen, van papier of van karton 

  

4820 10 - registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en 

dergelijke artikelen 

  

4820 10 10 -- registers, comptabiliteitsboeken, orderboekjes en kwitantieboekjes vrij 0 

4820 10 30 -- zakboekjes, blocnotes, brievenblocs en memorandablocs vrij 0 

4820 10 50 -- agenda's vrij 0 

4820 10 90 -- andere vrij 0 

4820 20 00 - schriften vrij 0 

4820 30 00 - opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomslagen), alsmede omslagen voor dossiers vrij 0 

4820 40 - sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van carbonpapier   

4820 40 10 -- kettingformulieren vrij 0 

4820 40 90 -- andere vrij 0 

4820 50 00 - albums voor monstercollecties of voor verzamelingen vrij 0 

4820 90 00 - andere vrij 0 

4821 Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt   

4821 10 - bedrukt   
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4821 10 10 -- zelfklevend vrij 0 

4821 10 90 -- andere vrij 0 

4821 90 - andere   

4821 90 10 -- zelfklevend vrij 0 

4821 90 90 -- andere vrij 0 

4822 Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook 

indien geperforeerd of gehard 

  

4822 10 00 - van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens vrij 0 

4822 90 00 - andere vrij 0 

4823 Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden; 

andere werken van papierstof, van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels 

  

4823 20 00 - filtreerpapier en -karton vrij 0 

4823 40 00 - diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen of in schijven vrij 0 

  - presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen, van papier of van karton   

4823 61 00 -- van bamboe vrij 0 

4823 69 -- andere   

4823 69 10 --- presenteerbladen, schalen en borden vrij 0 

4823 69 90 --- andere vrij 0 

4823 70 - werken van papierstof, gevormd of geperst   

4823 70 10 -- gevormde platen en gevormde dozen, voor het verpakken van eieren vrij 0 
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4823 70 90 -- andere vrij 0 

4823 90 - andere   

4823 90 40 -- papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische 

doeleinden 

vrij 0 

4823 90 85 -- andere vrij 0 

49 HOOFDSTUK 49 - ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE 

GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN 

  

4901 Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen   

4901 10 00 - in losse vellen, ook indien gevouwen vrij 0 

  - andere   

4901 91 00 -- woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen vrij 0 

4901 99 00 -- andere vrij 0 

4902 Couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend   

4902 10 00 - vier keer of meer per week verschijnend vrij 0 

4902 90 - andere   

4902 90 10 -- eenmaal per week verschijnend vrij 0 

4902 90 30 -- eenmaal per maand verschijnend vrij 0 

4902 90 90 -- andere vrij 0 

4903 00 00 Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1453 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

4904 00 00 Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid vrij 0 

4905 Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder 

begrepen) 

  

4905 10 00 - globes vrij 0 

  - andere   

4905 91 00 -- boeken en brochures vrij 0 

4905 99 00 -- andere vrij 0 

4906 00 00 Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, 

commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; hand-

geschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor 

bedoelde plannen, tekeningen en teksten 

vrij 0 

4907 00 Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een 

erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, 

obligaties en dergelijke effecten 

  

4907 00 10 - postzegels, fiscale zegels en dergelijke vrij 0 

4907 00 30 - bankbiljetten vrij 0 

4907 00 90 - andere vrij 0 

4908 Decalcomanieën van alle soorten   

4908 10 00 - verglaasbare decalcomanieën vrij 0 
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4908 90 00 - andere vrij 0 

4909 00 Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, 

ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe 

  

4909 00 10 - prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten vrij 0 

4909 00 90 - andere vrij 0 

4910 00 00 Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen vrij 0 

4911 Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen   

4911 10 - reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke   

4911 10 10 -- handelscatalogi vrij 0 

4911 10 90 -- ander vrij 0 

  - ander   

4911 91 00 -- prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen vrij 0 

4911 99 00 -- ander vrij 0 

XI AFDELING XI - TEXTIELSTOFFEN EN TEXTIELWAREN   

50 HOOFDSTUK 50 - ZIJDE   

5001 00 00 Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld vrij 0 

5002 00 00 Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd vrij 0 

5003 00 00 Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder 

begrepen) 

vrij 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1455 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

5004 00 Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5004 00 10 - ongebleekt, ontgomd of gebleekt 4 0 

5004 00 90 - andere 4 0 

5005 00 Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5005 00 10 - ongebleekt, ontgomd of gebleekt 2,9 0 

5005 00 90 - andere 2,9 0 

5006 00 Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de Messine (crin de 

Florence) 

  

5006 00 10 - garens van zijde 5 0 

5006 00 90 - garens van vlokzijde of van bourrette; poil de Messine (crin de Florence) 2,9 0 

5007 Weefsels van zijde of van afval van zijde   

5007 10 00 - weefsels van bourrette 3 0 

5007 20 - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van zijde, andere dan bourrette   

  -- crêpe   

5007 20 11 --- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 6,9 0 

5007 20 19 --- andere 6,9 0 

  -- pongée, habutai, honan, shantoeng, corah en dergelijke weefsels uit het Verre Oosten, van zuivere zijde (niet 

vermengd met vlokzijde, met bourrette of met andere textielstoffen) 

  

5007 20 21 --- met platbinding, ongebleekt of enkel ontgomd 5,3 0 

  --- andere   
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5007 20 31 ---- met platbinding 7,5 0 

5007 20 39 ---- andere 7,5 0 

  -- andere   

5007 20 41 --- doorzichtige weefsels 7,2 0 

  --- andere   

5007 20 51 ---- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 7,2 0 

5007 20 59 ---- geverfd 7,2 0 

  ---- van verschillend gekleurd garen   

5007 20 61 ----- met een breedte van meer dan 57 doch niet meer dan 75 cm 7,2 0 

5007 20 69 ----- andere 7,2 0 

5007 20 71 ---- bedrukt 7,2 0 

5007 90 - andere weefsels   

5007 90 10 -- ongebleekt, ontgomd of gebleekt 6,9 0 

5007 90 30 -- geverfd 6,9 0 

5007 90 50 -- van verschillend gekleurd garen 6,9 0 

5007 90 90 -- bedrukt 6,9 0 
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51 HOOFDSTUK 51 - WOL, FIJN HAAR EN GROF HAAR; GARENS EN WEEFSELS VAN 

PAARDENHAAR (CRIN) 

  

5101 Wol, niet gekaard en niet gekamd   

  - ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen   

5101 11 00 -- scheerwol vrij 0 

5101 19 00 -- andere vrij 0 

  - ontvet, niet gecarboniseerd   

5101 21 00 -- scheerwol vrij 0 

5101 29 00 -- andere vrij 0 

5101 30 00 - gecarboniseerd vrij 0 

5102 Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd   

  - fijn haar   

5102 11 00 -- van kasjmiergeiten vrij 0 

5102 19 -- ander   

5102 19 10 --- van angorakonijnen vrij 0 
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5102 19 30 --- van alpaca's, van lama's en van vicuna's (vigognes) vrij 0 

5102 19 40 --- van kamelen en dromedarissen, van yakken, van angora- en tibetgeiten en van dergelijke geiten vrij 0 

5102 19 90 --- van konijnen, andere dan angorakonijnen, van hazen, van bevers, van nutria's en van muskusratten vrij 0 

5102 20 00 - grof haar vrij 0 

5103 Afval van wol, van fijn haar of van grof haar, afval van garen daaronder begrepen doch met uitzondering van 

rafelwol en van rafelingen van haar 

  

5103 10 - kammeling van wol of van fijn haar   

5103 10 10 -- niet gecarboniseerd vrij 0 

5103 10 90 -- gecarboniseerd vrij 0 

5103 20 - ander afval van wol of van fijn haar   

5103 20 10 -- garenafval vrij 0 

  -- ander   

5103 20 91 --- niet gecarboniseerd vrij 0 

5103 20 99 --- gecarboniseerd vrij 0 

5103 30 00 - afval van grof haar vrij 0 

5104 00 00 Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar vrij 0 
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5105 Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen)   

5105 10 00 - gekaarde wol 2 0 

  - gekamde wol   

5105 21 00 -- gekamd vlies 2 0 

5105 29 00 -- andere 2 0 

  - fijn haar, gekaard of gekamd   

5105 31 00 -- van kasjmiergeiten 2 0 

5105 39 -- ander   

5105 39 10 --- gekaard 2 0 

5105 39 90 --- gekamd 2 0 

5105 40 00 - grof haar, gekaard of gekamd 2 0 

5106 Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5106 10 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol   

5106 10 10 -- ongebleekt 3,8 0 

5106 10 90 -- ander 3,8 0 
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5106 20 - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol   

5106 20 10 -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol en fijn haar 3,8 0 

  -- ander   

5106 20 91 --- ongebleekt 4 0 

5106 20 99 --- ander 4 0 

5107 Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5107 10 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol   

5107 10 10 -- ongebleekt 3,8 0 

5107 10 90 -- ander 3,8 0 

5107 20 - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol   

  -- bevattende ten minste 85 gewichtspercenten wol en fijn haar   

5107 20 10 --- ongebleekt 4 0 

5107 20 30 --- ander 4 0 

  -- ander   

  --- enkel of hoofdzakelijk gemengd met synthetische stapelvezels   

5107 20 51 ---- ongebleekt 4 0 

5107 20 59 ---- ander 4 0 

  --- anders gemengd   
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5107 20 91 ---- ongebleekt 4 0 

5107 20 99 ---- ander 4 0 

5108 Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5108 10 - gekaard   

5108 10 10 -- ongebleekt 3,2 0 

5108 10 90 -- andere 3,2 0 

5108 20 - gekamd   

5108 20 10 -- ongebleekt 3,2 0 

5108 20 90 -- andere 3,2 0 

5109 Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5109 10 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar   

5109 10 10 -- in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer dan 125 doch niet meer dan 500 g 3,8 0 

5109 10 90 -- andere 5 0 

5109 90 - andere   

5109 90 10 -- in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van meer dan 125 doch niet meer dan 500 g 5 0 

5109 90 90 -- andere 5 0 
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5110 00 00 Garens van grof haar of van paardenhaar (crin) (omwoeld paardenhaar daaronder begrepen), ook indien 

opgemaakt voor de verkoop in het klein 

3,5 0 

5111 Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar   

5111 11 00 -- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m² 8 0 

5111 19 -- andere   

5111 19 10 --- met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 450 g/m² 8 0 

5111 19 90 --- met een gewicht van meer dan 450 g/m² 8 0 

5111 20 00 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd 8 0 

5111 30 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd   

5111 30 10 -- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m² 8 0 

5111 30 30 -- met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 450 g/m² 8 0 

5111 30 90 -- met een gewicht van meer dan 450 g/m² 8 0 

5111 90 - andere   

5111 90 10 -- bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstoffen van hoofdstuk 50 7,2 0 

  -- andere   

5111 90 91 --- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m² 8 0 
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5111 90 93 --- met een gewicht van meer dan 300 doch niet meer dan 450 g/m² 8 0 

5111 90 99 --- met een gewicht van meer dan 450 g/m² 8 0 

5112 Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar   

5112 11 00 -- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 8 0 

5112 19 -- andere   

5112 19 10 --- met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 375 g/m² 8 0 

5112 19 90 --- met een gewicht van meer dan 375 g/m² 8 0 

5112 20 00 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten gemengd 8 0 

5112 30 - andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels gemengd   

5112 30 10 -- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 8 0 

5112 30 30 -- met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 375 g/m² 8 0 

5112 30 90 -- met een gewicht van meer dan 375 g/m² 8 0 

5112 90 - andere   

5112 90 10 -- bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten textielstoffen van hoofdstuk 50 7,2 0 

  -- andere   
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5112 90 91 --- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 8 0 

5112 90 93 --- met een gewicht van meer dan 200 doch niet meer dan 375 g/m² 8 0 

5112 90 99 --- met een gewicht van meer dan 375 g/m² 8 0 

5113 00 00 Weefsels van grof haar of van paardenhaar (crin) 5,3 0 

52 HOOFDSTUK 52 - KATOEN   

5201 00 Katoen, niet gekaard en niet gekamd   

5201 00 10 - hydrofiel of gebleekt vrij 0 

5201 00 90 - andere vrij 0 

5202 Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)   

5202 10 00 - afval van garen vrij 0 

  - ander   

5202 91 00 -- rafelingen vrij 0 

5202 99 00 -- ander vrij 0 

5203 00 00 Katoen, gekaard of gekamd vrij 0 

5204 Naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein   

  - niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   
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5204 11 00 -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 4 0 

5204 19 00 -- andere 4 0 

5204 20 00 - opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5205 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt 

voor de verkoop in het klein 

  

  - eendraadsgarens van niet-gekamde vezels   

5205 11 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5205 12 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 4 0 

5205 13 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 4 0 

5205 14 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 4 0 

5205 15 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm)   

5205 15 10 --- van minder dan 125 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 120 Nm) 4,4 0 
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5205 15 90 --- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) 4 0 

  - eendraadsgarens van gekamde vezels   

5205 21 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5205 22 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 4 0 

5205 23 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 4 0 

5205 24 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 4 0 

5205 26 00 -- van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm) 4 0 

5205 27 00 -- van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 94 doch niet meer dan 120 Nm) 4 0 

5205 28 00 -- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) 4 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels   
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5205 31 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5205 32 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 33 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 34 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 35 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels   

5205 41 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5205 42 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 
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5205 43 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 44 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 46 00 -- van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex (meer dan 80 doch niet meer dan 94 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 47 00 -- van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 94 doch niet meer dan 120 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5205 48 00 -- van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5206 Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, niet 

opgemaakt voor de verkoop in het klein 

  

  - eendraadsgarens van niet-gekamde vezels   

5206 11 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5206 12 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 4 0 
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5206 13 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 4 0 

5206 14 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 4 0 

5206 15 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 4 0 

  - eendraadsgarens van gekamde vezels   

5206 21 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) 4 0 

5206 22 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) 4 0 

5206 23 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) 4 0 

5206 24 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) 4 0 

5206 25 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) 4 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels   
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5206 31 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5206 32 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5206 33 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5206 34 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5206 35 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

  - getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels   

5206 41 00 -- van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5206 42 00 -- van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14 doch niet meer dan 43 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5206 43 00 -- van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43 doch niet meer dan 52 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 
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5206 44 00 -- van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch niet meer dan 80 Nm) per 

enkelvoudige draad 

4 0 

5206 45 00 -- van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad 4 0 

5207 Garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5207 10 00 - bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen 5 0 

5207 90 00 - andere 5 0 

5208 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van niet meer dan 

200 g/m² 

  

  - ongebleekt   

5208 11 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m²   

5208 11 10 --- verbandgaas 8 0 

5208 11 90 --- andere 8 0 

5208 12 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m²   

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m² en met een breedte   

5208 12 16 ---- van niet meer dan 165 cm 8 0 
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5208 12 19 ---- van meer dan 165 cm 8 0 

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m² en met een breedte   

5208 12 96 ---- van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 12 99 ---- van meer dan 165 cm 8 0 

5208 13 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5208 19 00 -- andere weefsels 8 0 

  - gebleekt   

5208 21 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m²   

5208 21 10 --- verbandgaas 8 0 

5208 21 90 --- andere 8 0 

5208 22 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m²   

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m² en met een breedte   

5208 22 16 ---- van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 22 19 ---- van meer dan 165 cm 8 0 

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m² en met een breedte   
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5208 22 96 ---- van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 22 99 ---- van meer dan 165 cm 8 0 

5208 23 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5208 29 00 -- andere weefsels 8 0 

  - geverfd   

5208 31 00 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m² 8 0 

5208 32 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m²   

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 doch niet meer dan 130 g/m² en met een breedte   

5208 32 16 ---- van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 32 19 ---- van meer dan 165 cm 8 0 

  --- met platbinding, met een gewicht van meer dan 130 g/m² en met een breedte   

5208 32 96 ---- van niet meer dan 165 cm 8 0 

5208 32 99 ---- van meer dan 165 cm 8 0 

5208 33 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5208 39 00 -- andere weefsels 8 0 

  - van verschillend gekleurd garen   
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5208 41 00 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m² 8 0 

5208 42 00 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m² 8 0 

5208 43 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5208 49 00 -- andere weefsels 8 0 

  - bedrukt   

5208 51 00 -- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m² 8 0 

5208 52 00 -- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m² 8 0 

5208 59 -- andere weefsels   

5208 59 10 --- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5208 59 90 --- andere 8 0 

5209 Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een gewicht van meer dan 

200 g/m² 

  

  - ongebleekt   

5209 11 00 -- met platbinding 8 0 

5209 12 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5209 19 00 -- andere weefsels 8 0 

  - gebleekt   
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5209 21 00 -- met platbinding 8 0 

5209 22 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5209 29 00 -- andere weefsels 8 0 

  - geverfd   

5209 31 00 -- met platbinding 8 0 

5209 32 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5209 39 00 -- andere weefsels 8 0 

  - van verschillend gekleurd garen   

5209 41 00 -- met platbinding 8 0 

5209 42 00 -- denim 8 0 

5209 43 00 -- andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5209 49 00 -- andere weefsels 8 0 

  - bedrukt   

5209 51 00 -- met platbinding 8 0 

5209 52 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5209 59 00 -- andere weefsels 8 0 
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5210 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met 

synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van niet meer dan 200 g/m² 

  

  - ongebleekt   

5210 11 00 -- met platbinding 8 0 

5210 19 00 -- andere weefsels 8 0 

  - gebleekt   

5210 21 00 -- met platbinding 8 0 

5210 29 00 -- andere weefsels 8 0 

  - geverfd   

5210 31 00 -- met platbinding 8 0 

5210 32 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5210 39 00 -- andere weefsels 8 0 

  - van verschillend gekleurd garen   

5210 41 00 -- met platbinding 8 0 

5210 49 00 -- andere weefsels 8 0 

  - bedrukt   
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5210 51 00 -- met platbinding 8 0 

5210 59 00 -- andere weefsels 8 0 

5211 Weefsels van katoen, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, enkel of hoofdzakelijk met 

synthetische of kunstmatige vezels gemengd, met een gewicht van meer dan 200 g/m² 

  

  - ongebleekt   

5211 11 00 -- met platbinding 8 0 

5211 12 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5211 19 00 -- andere weefsels 8 0 

5211 20 00 - gebleekt 8 0 

  - geverfd   

5211 31 00 -- met platbinding 8 0 

5211 32 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5211 39 00 -- andere weefsels 8 0 

  - van verschillend gekleurd garen   

5211 41 00 -- met platbinding 8 0 

5211 42 00 -- denim 8 0 

5211 43 00 -- andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 
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5211 49 -- andere weefsels   

5211 49 10 --- jacquardweefsels 8 0 

5211 49 90 --- andere 8 0 

  - bedrukt   

5211 51 00 -- met platbinding 8 0 

5211 52 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5211 59 00 -- andere weefsels 8 0 

5212 Andere weefsels van katoen   

  - met een gewicht van niet meer dan 200 g/m²   

5212 11 -- ongebleekt   

5212 11 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 11 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 12 -- gebleekt   

5212 12 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 12 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 13 -- geverfd   

5212 13 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 
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5212 13 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 14 -- van verschillend gekleurd garen   

5212 14 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 14 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 15 -- bedrukt   

5212 15 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 15 90 --- anders gemengd 8 0 

  - met een gewicht van meer dan 200 g/m²   

5212 21 -- ongebleekt   

5212 21 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 21 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 22 -- gebleekt   

5212 22 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 22 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 23 -- geverfd   

5212 23 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 23 90 --- anders gemengd 8 0 
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5212 24 -- van verschillend gekleurd garen   

5212 24 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 24 90 --- anders gemengd 8 0 

5212 25 -- bedrukt   

5212 25 10 --- enkel of hoofdzakelijk met vlas gemengd 8 0 

5212 25 90 --- anders gemengd 8 0 

53 HOOFDSTUK 53 - ANDERE PLANTAARDIGE TEXTIELVEZELS; PAPIERGARENS EN WEEFSELS 

DAARVAN 

  

5301 Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), 

van vlas 

  

5301 10 00 - vlas, ruw of geroot vrij 0 

  - vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen   

5301 21 00 -- gebroken of gezwingeld vrij 0 

5301 29 00 -- ander vrij 0 

5301 30 - werk en afval, van vlas   

5301 30 10 -- werk en klodden vrij 0 

5301 30 90 -- vlasafval vrij 0 
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5302 Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en 

rafelingen daaronder begrepen), van hennep 

  

5302 10 00 - hennep, ruw of geroot vrij 0 

5302 90 00 - andere vrij 0 

5303 Jute en andere bastvezels (andere dan vlas, hennep en ramee), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en 

afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels 

  

5303 10 00 - jute en andere bastvezels, ruw of geroot vrij 0 

5303 90 00 - andere vrij 0 

5305 00 00 Kokosvezel, abaca (manillahennep of Musa textilis Nee), ramee en andere plantaardige textielvezels, elders 

genoemd noch elders onder begrepen, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en 

rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels 

vrij 0 

5306 Garens van vlas   

5306 10 - eendraadsgarens   

  -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5306 10 10 --- van 833,3 decitex of meer (niet meer dan 12 Nm) 4 0 
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5306 10 30 --- van minder dan 833,3 doch niet minder dan 277,8 decitex (meer dan 12 doch niet meer dan 36 Nm) 4 0 

5306 10 50 --- van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm) 3,8 0 

5306 10 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5306 20 - getwijnde of gekabelde garens   

5306 20 10 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5306 20 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5307 Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303   

5307 10 - eendraadsgarens   

5307 10 10 -- van niet meer dan 1 000 decitex (10 Nm of meer) vrij 0 

5307 10 90 -- van meer dan 1 000 decitex (minder dan 10 Nm) vrij 0 

5307 20 00 - getwijnde of gekabelde garens vrij 0 

5308 Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens   

5308 10 00 - kokosgarens vrij 0 

5308 20 - garens van hennep   

5308 20 10 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 3 0 
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5308 20 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 4,9 0 

5308 90 - andere   

  -- garens van ramee   

5308 90 12 --- van 277,8 decitex of meer (niet meer dan 36 Nm) 4 0 

5308 90 19 --- van minder dan 277,8 decitex (meer dan 36 Nm) 3,8 0 

5308 90 50 -- papiergarens 4 0 

5308 90 90 -- andere 3,8 0 

5309 Weefsels van vlas   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten vlas   

5309 11 -- ongebleekt of gebleekt   

5309 11 10 --- ongebleekt 8 0 

5309 11 90 --- gebleekt 8 0 

5309 19 00 -- andere 8 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten vlas   

5309 21 -- ongebleekt of gebleekt   

5309 21 10 --- ongebleekt 8 0 

5309 21 90 --- gebleekt 8 0 
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5309 29 00 -- andere 8 0 

5310 Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303   

5310 10 - ongebleekt   

5310 10 10 -- met een breedte van niet meer dan 150 cm 4 0 

5310 10 90 -- met een breedte van meer dan 150 cm 4 0 

5310 90 00 - andere 4 0 

5311 00 Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens   

5311 00 10 - van ramee 8 0 

5311 00 90 - andere 5,8 0 

54 HOOFDSTUK 54 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE FILAMENTEN; STRIPPEN EN ARTIKELEN 

VAN DERGELIJKE VORM, VAN SYNTHETISCHE OF VAN KUNSTMATIGE TEXTIELSTOFFEN 

  

5401 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein   

5401 10 - van synthetische filamenten   

  -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

  --- kerngesponnen garen (zogenaamde "core yarn")   

5401 10 12 ---- polyesterfilament omsponnen met katoenvezels 4 0 
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5401 10 14 ---- andere 4 0 

  --- andere   

5401 10 16 ---- getextureerde garens 4 0 

5401 10 18 ---- andere 4 0 

5401 10 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5401 20 - van kunstmatige filamenten   

5401 20 10 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5401 20 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5402 Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, synthetische 

monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen 

  

  - garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden   

5402 11 00 -- van aramiden 4 0 

5402 19 00 -- andere 4 0 

5402 20 00 - garens met een hoge sterktegraad, van polyesters 4 0 

  - getextureerde garens   

5402 31 00 -- van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 tex per enkelvoudige draad 4 0 

5402 32 00 -- van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex per enkelvoudige draad 4 0 
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5402 33 00 -- van polyesters 4 0 

5402 34 00 -- van polypropyleen 4 0 

5402 39 00 -- andere 4 0 

  - andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50 toeren per meter   

5402 44 00 -- elastomeergarens 4 0 

5402 45 00 -- andere, van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5402 46 00 -- andere, van polyesters, gedeeltelijk verstrekt 4 0 

5402 47 00 -- andere, van polyesters 4 0 

5402 48 00 -- andere, van polypropyleen 4 0 

5402 49 00 -- andere 4 0 

  - andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 toeren per meter   

5402 51 00 -- van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5402 52 00 -- van polyesters 4 0 

5402 59 -- andere   

5402 59 10 --- van polypropyleen 4 0 

5402 59 90 --- andere 4 0 

  - andere garens, getwijnd of gekabeld   
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5402 61 00 -- van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5402 62 00 -- van polyesters 4 0 

5402 69 -- andere   

5402 69 10 --- van polypropyleen 4 0 

5402 69 90 --- andere 4 0 

5403 Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, kunstmatige 

monofilamenten van minder dan 67 decitex daaronder begrepen 

  

5403 10 00 - garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon 4 0 

  - andere garens, eendraads   

5403 31 00 -- van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120 toeren per meter 4 0 

5403 32 00 -- van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren per meter 4 0 

5403 33 00 -- van celluloseacetaat 4 0 

5403 39 00 -- andere 4 0 

  - andere garens, getwijnd of gekabeld   

5403 41 00 -- van viscoserayon 4 0 

5403 42 00 -- van celluloseacetaat 4 0 
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5403 49 00 -- andere 4 0 

5404 Synthetische monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede 

niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van 

synthetische textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm 

  

  - monofilamenten   

5404 11 00 -- elastomeermonofilamenten 4 0 

5404 12 00 -- andere, van polypropyleen 4 0 

5404 19 00 -- andere 4 0 

5404 90 - andere   

  -- van polypropyleen   

5404 90 11 --- sierstrippen van de soort gebruikt voor verpakkingsdoeleinden 4 0 

5404 90 19 --- andere 4 0 

5404 90 90 -- andere 4 0 

5405 00 00 Kunstmatige monofilamenten van 67 decitex of meer en waarvan de grootste diameter van de dwarsdoorsnede 

niet meer bedraagt dan 1 mm; strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro), van 

kunstmatige textielstoffen, waarvan de schijnbare breedte niet meer bedraagt dan 5 mm 

3,8 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1489 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

5406 00 00 Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5407 Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5404 

daaronder begrepen 

  

5407 10 00 - weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van 

polyesters 

8 0 

5407 20 - weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm   

  -- van polyethyleen of van polypropyleen, met een breedte   

5407 20 11 --- van minder dan 3 m 8 0 

5407 20 19 --- van 3 m of meer 8 0 

5407 20 90 -- andere 8 0 

5407 30 00 - weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI 8 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden   

5407 41 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 42 00 -- geverfd 8 0 

5407 43 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 
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5407 44 00 -- bedrukt 8 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters   

5407 51 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 52 00 -- geverfd 8 0 

5407 53 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 54 00 -- bedrukt 8 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters   

5407 61 -- bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van polyesters   

5407 61 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 61 30 --- geverfd 8 0 

5407 61 50 --- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 61 90 --- bedrukt 8 0 

5407 69 -- andere   

5407 69 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 69 90 --- andere 8 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten   
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5407 71 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 72 00 -- geverfd 8 0 

5407 73 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 74 00 -- bedrukt 8 0 

  - andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofd-

zakelijk met katoen gemengd 

  

5407 81 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 82 00 -- geverfd 8 0 

5407 83 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 84 00 -- bedrukt 8 0 

  - andere weefsels   

5407 91 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5407 92 00 -- geverfd 8 0 

5407 93 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5407 94 00 -- bedrukt 8 0 

5408 Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten bedoeld bij post 5405 daaronder 

begrepen 
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5408 10 00 - weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van viscoserayon 8 0 

  - andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten, strippen of artikelen van dergelijke 

vorm, van kunstmatige textielstoffen 

  

5408 21 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5408 22 -- geverfd   

5408 22 10 --- met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 155 cm, met plat-, keper- of satijnbinding 8 0 

5408 22 90 --- andere 8 0 

5408 23 -- van verschillend gekleurd garen   

5408 23 10 --- jacquardweefsels met een breedte van meer dan 115 doch minder dan 140 cm, wegende meer dan 250 g/m² 8 0 

5408 23 90 --- andere 8 0 

5408 24 00 -- bedrukt 8 0 

  - andere weefsels   

5408 31 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5408 32 00 -- geverfd 8 0 

5408 33 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5408 34 00 -- bedrukt 8 0 
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55 HOOFDSTUK 55 - SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS   

5501 Kabel van synthetische filamenten   

5501 10 00 - van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5501 20 00 - van polyesters 4 0 

5501 30 00 - acryl- of modacrylkabel 4 0 

5501 40 00 - van polypropyleen 4 0 

5501 90 00 - andere 4 0 

5502 00 Kabel van kunstmatige filamenten   

5502 00 10 - van viscoserayon 4 0 

5502 00 40 - van acetaat 4 0 

5502 00 80 - andere 4 0 

5503 Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen   

  - van nylon of van andere polyamiden   

5503 11 00 -- van aramiden 4 0 

5503 19 00 -- andere 4 0 

5503 20 00 - van polyesters 4 0 
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5503 30 00 - acryl- of modacrylvezels 4 0 

5503 40 00 - van polypropyleen 4 0 

5503 90 - andere   

5503 90 10 -- chloridevezels 4 0 

5503 90 90 -- andere 4 0 

5504 Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen   

5504 10 00 - van viscoserayon 4 0 

5504 90 00 - andere 4 0 

5505 Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder 

begrepen) 

  

5505 10 - van synthetische vezels   

5505 10 10 -- van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5505 10 30 -- van polyesters 4 0 

5505 10 50 -- van acryl- of modacrylvezels 4 0 

5505 10 70 -- van polypropyleen 4 0 

5505 10 90 -- andere 4 0 

5505 20 00 - van kunstmatige vezels 4 0 
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5506 Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen   

5506 10 00 - van nylon of van andere polyamiden 4 0 

5506 20 00 - van polyesters 4 0 

5506 30 00 - acryl- of modacrylvezels 4 0 

5506 90 - andere   

5506 90 10 -- chloridevezels 4 0 

5506 90 90 -- andere 4 0 

5507 00 00 Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen 4 0 

5508 Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het 

klein 

  

5508 10 - van synthetische stapelvezels   

5508 10 10 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5508 10 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 

5508 20 - van kunstmatige stapelvezels   

5508 20 10 -- niet opgemaakt voor de verkoop in het klein 4 0 

5508 20 90 -- opgemaakt voor de verkoop in het klein 5 0 
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5509 Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van nylon of van andere polyamiden   

5509 11 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 12 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters   

5509 21 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 22 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels   

5509 31 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 32 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels   

5509 41 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5509 42 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

  - andere garens, van stapelvezels van polyesters   

5509 51 00 -- enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels gemengd 4 0 

5509 52 00 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 53 00 -- enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 
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5509 59 00 -- andere 4 0 

  - andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels   

5509 61 00 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 62 00 -- enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 69 00 -- andere 4 0 

  - andere garens   

5509 91 00 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5509 92 00 -- enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5509 99 00 -- andere 4 0 

5510 Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels   

5510 11 00 -- eendraadsgarens 4 0 

5510 12 00 -- getwijnde of gekabelde garens 4 0 

5510 20 00 - andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd 4 0 

5510 30 00 - andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd 4 0 

5510 90 00 - andere garens 4 0 
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5511 Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop 

in het klein 

  

5511 10 00 - van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten van deze vezels 5 0 

5511 20 00 - van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels 5 0 

5511 30 00 - van kunstmatige stapelvezels 5 0 

5512 Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters   

5512 11 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5512 19 -- andere   

5512 19 10 --- bedrukt 8 0 

5512 19 90 --- andere 8 0 

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels   

5512 21 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5512 29 -- andere   

5512 29 10 --- bedrukt 8 0 

5512 29 90 --- andere 8 0 

  - andere   
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5512 91 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5512 99 -- andere   

5512 99 10 --- bedrukt 8 0 

5512 99 90 --- andere 8 0 

5513 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of 

hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170 g/m² 

  

  - ongebleekt of gebleekt   

5513 11 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters   

5513 11 20 --- met een breedte van niet meer dan 165 cm 8 0 

5513 11 90 --- met een breedte van meer dan 165 cm 8 0 

5513 12 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van 

polyesters 

8 0 

5513 13 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5513 19 00 -- andere weefsels 8 0 

  - geverfd   

5513 21 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters   

5513 21 10 --- met een breedte van niet meer dan 135 cm 8 0 
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5513 21 30 --- met een breedte van meer dan 135 doch niet meer dan 165 cm 8 0 

5513 21 90 --- met een breedte van meer dan 165 cm 8 0 

5513 23 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters   

5513 23 10 --- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen 8 0 

5513 23 90 --- andere 8 0 

5513 29 00 -- andere weefsels 8 0 

  - van verschillend gekleurd garen   

5513 31 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5513 39 00 -- andere weefsels 8 0 

  - bedrukt   

5513 41 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5513 49 00 -- andere weefsels 8 0 

5514 Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten van deze vezels, enkel of 

hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170 g/m² 

  

  - ongebleekt of gebleekt   
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5514 11 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 12 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van 

polyesters 

8 0 

5514 19 -- andere weefsels   

5514 19 10 --- van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 19 90 --- andere 8 0 

  - geverfd   

5514 21 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 22 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van 

polyesters 

8 0 

5514 23 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 29 00 -- andere weefsels 8 0 

5514 30 - van verschillend gekleurd garen   

5514 30 10 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 30 30 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van 

polyesters 

8 0 

5514 30 50 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 30 90 -- andere 8 0 

  - bedrukt   
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5514 41 00 -- met platbinding, van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 42 00 -- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van 

polyesters 

8 0 

5514 43 00 -- andere weefsels van stapelvezels van polyesters 8 0 

5514 49 00 -- andere weefsels 8 0 

5515 Andere weefsels van synthetische stapelvezels   

  - van stapelvezels van polyesters   

5515 11 -- enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon gemengd   

5515 11 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 11 30 --- bedrukt 8 0 

5515 11 90 --- andere 8 0 

5515 12 -- enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd   

5515 12 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 12 30 --- bedrukt 8 0 

5515 12 90 --- andere 8 0 

5515 13 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd   

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1503 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

5515 13 11 ---- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 13 19 ---- andere 8 0 

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd   

5515 13 91 ---- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 13 99 ---- andere 8 0 

5515 19 -- andere   

5515 19 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 19 30 --- bedrukt 8 0 

5515 19 90 --- andere 8 0 

  - van acryl- of modacrylstapelvezels   

5515 21 -- enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd   

5515 21 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 21 30 --- bedrukt 8 0 

5515 21 90 --- andere 8 0 

5515 22 -- enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd   

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekaarde wol of gekaard fijn haar gemengd   
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5515 22 11 ---- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 22 19 ---- andere 8 0 

  --- enkel of hoofdzakelijk met gekamde wol of gekamd fijn haar gemengd   

5515 22 91 ---- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 22 99 ---- andere 8 0 

5515 29 00 -- andere 8 0 

  - andere weefsels   

5515 91 -- enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd   

5515 91 10 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 91 30 --- bedrukt 8 0 

5515 91 90 --- andere 8 0 

5515 99 -- andere   

5515 99 20 --- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5515 99 40 --- andere 8 0 

5515 99 80 --- andere 8 0 

5516 Weefsels van kunstmatige stapelvezels   

  - bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels   
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5516 11 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 12 00 -- geverfd 8 0 

5516 13 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 14 00 -- bedrukt 8 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met 

synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd 

  

5516 21 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 22 00 -- geverfd 8 0 

5516 23 -- van verschillend gekleurd garen   

5516 23 10 --- jacquardweefsels met een breedte van 140 cm of meer (matrastijk) 8 0 

5516 23 90 --- andere 8 0 

5516 24 00 -- bedrukt 8 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met wol of met 

fijn haar gemengd 

  

5516 31 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 32 00 -- geverfd 8 0 
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5516 33 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 34 00 -- bedrukt 8 0 

  - bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen 

gemengd 

  

5516 41 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 42 00 -- geverfd 8 0 

5516 43 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 44 00 -- bedrukt 8 0 

  - andere   

5516 91 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

5516 92 00 -- geverfd 8 0 

5516 93 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

5516 94 00 -- bedrukt 8 0 
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56 HOOFDSTUK 56 - WATTEN, VILT EN GEBONDEN TEXTIELVLIES; SPECIALE GARENS; 

BINDGAREN, TOUW EN KABEL, ALSMEDE WERKEN DAARVAN 

  

5601 Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met een lengte van niet meer dan 5 mm (scheerhaar), 

noppen van textielstof 

  

5601 10 - maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers en dergelijke hygiënische artikelen, van watten   

5601 10 10 -- van synthetische of van kunstmatige vezels 5 0 

5601 10 90 -- van andere textielstoffen 3,8 0 

  - watten; andere artikelen van watten   

5601 21 -- van katoen   

5601 21 10 --- hydrofiel 3,8 0 

5601 21 90 --- andere 3,8 0 

5601 22 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

5601 22 10 --- rollen met een diameter van niet meer dan 8 mm 3,8 0 

  --- andere   

5601 22 91 ---- van synthetische vezels 4 0 
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5601 22 99 ---- van kunstmatige vezels 4 0 

5601 29 00 -- andere 3,8 0 

5601 30 00 - scheerhaar en noppen van textielstof 3,2 0 

5602 Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen   

5602 10 - naaldgetouwvilt en producten doorstikt met een naai-breisteek (stitch-bonding)   

  -- niet geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen   

  --- naaldgetouwvilt   

5602 10 11 ---- van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 5303 6,7 0 

5602 10 19 ---- van andere textielstoffen 6,7 0 

  --- producten doorstikt met een naai-breisteek (stitch-bonding)   

5602 10 31 ---- van wol of van fijn haar 6,7 0 

5602 10 35 ---- van grof haar 6,7 0 

5602 10 39 ---- van andere textielstoffen 6,7 0 

5602 10 90 -- geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 6,7 0 

  - ander vilt, niet geïmpregneerd, bekleed of bedekt, noch van inlagen voorzien   

5602 21 00 -- van wol of van fijn haar 6,7 0 
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5602 29 00 -- van andere textielstoffen 6,7 0 

5602 90 00 - ander 6,7 0 

5603 Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen   

  - van synthetische of kunstmatige filamenten   

5603 11 -- met een gewicht van niet meer dan 25 g/m²   

5603 11 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 11 90 --- ander 4,3 0 

5603 12 -- met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m²   

5603 12 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 12 90 --- ander 4,3 0 

5603 13 -- met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 150 g/m²   

5603 13 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 13 90 --- ander 4,3 0 

5603 14 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m²   

5603 14 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 14 90 --- ander 4,3 0 

  - ander   
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5603 91 -- met een gewicht van niet meer dan 25 g/m²   

5603 91 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 91 90 --- ander 4,3 0 

5603 92 -- met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m²   

5603 92 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 92 90 --- ander 4,3 0 

5603 93 -- met een gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 150 g/m²   

5603 93 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 93 90 --- ander 4,3 0 

5603 94 -- met een gewicht van meer dan 150 g/m²   

5603 94 10 --- bekleed of bedekt 4,3 0 

5603 94 90 --- ander 4,3 0 

5604 Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen 

van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber 

of met kunststof 

  

5604 10 00 - draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel 4 0 
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5604 90 - andere   

5604 90 10 -- garens met een hoge sterktegraad van polyesters, van nylon of van andere polyamiden of van viscoserayon, 

geïmpregneerd of bekleed 

4 0 

5604 90 90 -- andere 4 0 

5605 00 00 Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm 

bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal 

4 0 

5606 00 Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, 

andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; ketting-

steekgaren (zogenaamd chainettegaren) 

  

5606 00 10 - kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren) 8 0 

  - andere   

5606 00 91 -- omwoeld garen 5,3 0 

5606 00 99 -- andere 5,3 0 

5607 Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld 

met rubber of met kunststof 

  

  - van sisal of van andere textielvezels van agaven   
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5607 21 00 -- bindtouw 12 0 

5607 29 -- andere   

5607 29 10 --- van meer dan 100 000 decitex (10 g/m) 12 0 

5607 29 90 --- van niet meer dan 100 000 decitex (10 g/m) 12 0 

  - van polyethyleen of van polypropyleen   

5607 41 00 -- bindtouw 8 0 

5607 49 -- andere   

  --- van meer dan 50 000 decitex (5 g/m)   

5607 49 11 ---- gevlochten 8 0 

5607 49 19 ---- andere 8 0 

5607 49 90 --- van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 - van andere synthetische vezels   

  -- van nylon of van andere polyamiden of van polyesters   

  --- van meer dan 50 000 decitex (5 g/m)   

5607 50 11 ---- gevlochten 8 0 
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5607 50 19 ---- andere 8 0 

5607 50 30 --- van niet meer dan 50 000 decitex (5 g/m) 8 0 

5607 50 90 -- van andere synthetische vezels 8 0 

5607 90 - andere   

5607 90 20 -- van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee) of van andere harde vezels (bladvezels); van jute of van 

andere bastvezels bedoeld bij post 5303 

6 0 

5607 90 90 -- andere 8 0 

5608 Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten en andere netten, van 

textielstof, geconfectioneerd 

  

  - van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

5608 11 -- geconfectioneerde visnetten   

  --- van nylon of van andere polyamiden   

5608 11 11 ---- van bindgaren, touw of kabel 8 0 

5608 11 19 ---- van garen 8 0 

  --- andere   

5608 11 91 ---- van bindgaren, touw of kabel 8 0 
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5608 11 99 ---- van garen 8 0 

5608 19 -- andere   

  --- geconfectioneerde netten   

  ---- van nylon of van andere polyamiden   

5608 19 11 ----- van bindgaren, touw of kabel 8 0 

5608 19 19 ----- andere 8 0 

5608 19 30 ---- andere 8 0 

5608 19 90 --- andere 8 0 

5608 90 00 - andere 8 0 

5609 00 00 Artikelen van garen, van strippen of dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, van bindgaren, van touw of 

van kabel, elders genoemd noch elders onder begrepen 

5,8 0 

57 HOOFDSTUK 57 - TAPIJTEN   

5701 Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd   

5701 10 - van wol of van fijn haar   

5701 10 10 -- bevattende in totaal meer dan 10 gewichtspercenten zijde of vlokzijde 8 0 

5701 10 90 -- andere 8 MAX 2,8 EUR/m2 0 
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5701 90 - van andere textielstoffen   

5701 90 10 -- van zijde, van vlokzijde, van synthetische vezels, van garens bedoeld bij post 5605 of van textielstoffen 

gecombineerd met metaaldraad 

8 0 

5701 90 90 -- van andere textielstoffen 3,5 0 

5702 Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, "Kelim", "Sumak", "Karamanie" en 

dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen 

  

5702 10 00 - "Kelim", "Sumak", "Karamanie" en dergelijke handgeweven tapijten 3 0 

5702 20 00 - tapijten van kokosvezel 4 0 

  - andere, met pool, niet geconfectioneerd   

5702 31 -- van wol of van fijn haar   

5702 31 10 --- Axminster-tapijten 8 0 

5702 31 80 --- andere 8 0 

5702 32 -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

5702 32 10 --- Axminster-tapijten 8 0 

5702 32 90 --- andere 8 0 
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5702 39 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

  - andere, met pool, geconfectioneerd   

5702 41 -- van wol of van fijn haar   

5702 41 10 --- Axminster-tapijten 8 0 

5702 41 90 --- andere 8 0 

5702 42 -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

5702 42 10 --- Axminster-tapijten 8 0 

5702 42 90 --- andere 8 0 

5702 49 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

5702 50 - andere, zonder pool, niet geconfectioneerd   

5702 50 10 -- van wol of van fijn haar 8 0 

  -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

5702 50 31 --- van polypropyleen 8 0 

5702 50 39 --- andere 8 0 

5702 50 90 -- van andere textielstoffen 8 0 

  - andere, zonder pool, geconfectioneerd   
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5702 91 00 -- van wol of van fijn haar 8 0 

5702 92 -- van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

5702 92 10 --- van polypropyleen 8 0 

5702 92 90 --- andere 8 0 

5702 99 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

5703 Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd   

5703 10 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

5703 20 - van nylon of van andere polyamiden   

  -- bedrukt   

5703 20 12 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 8 0 

5703 20 18 --- andere 8 0 

  -- andere   

5703 20 92 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 8 0 

5703 20 98 --- andere 8 0 

5703 30 - van andere synthetische of van kunstmatige textielstoffen   

  -- van polypropyleen   
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5703 30 12 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 8 0 

5703 30 18 --- andere 8 0 

  -- andere   

5703 30 82 --- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 8 0 

5703 30 88 --- andere 8 0 

5703 90 - van andere textielstoffen   

5703 90 20 -- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 1 m² 8 0 

5703 90 80 -- andere 8 0 

5704 Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd   

5704 10 00 - tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m² 6,7 0 

5704 90 00 - andere 6,7 0 

5705 00 Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd   

5705 00 10 - van wol of van fijn haar 8 0 

5705 00 30 - van synthetische of kunstmatige textielstoffen 8 0 

5705 00 90 - van andere textielstoffen 8 0 
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58 HOOFDSTUK 58 - SPECIALE WEEFSELS; GETUFTE TEXTIELSTOFFEN; KANT; TAPISSERIEËN; 

PASSEMENTWERK; BORDUURWERK 

  

5801 Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten 5802 en 5806   

5801 10 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

  - van katoen   

5801 21 00 -- ongesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 22 00 -- gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 8 0 

5801 23 00 -- ander inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 24 00 -- kettingfluweel en -pluche, épinglé 8 0 

5801 25 00 -- gesneden kettingfluweel en -pluche 8 0 

5801 26 00 -- chenilleweefsel 8 0 

  - van synthetische of kunstmatige vezels   

5801 31 00 -- ongesneden inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 32 00 -- gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 8 0 

5801 33 00 -- ander inslagfluweel en -pluche 8 0 

5801 34 00 -- kettingfluweel en -pluche, épinglé 8 0 
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5801 35 00 -- gesneden kettingfluweel en -pluche 8 0 

5801 36 00 -- chenilleweefsel 8 0 

5801 90 - van andere textielstoffen   

5801 90 10 -- van vlas 8 0 

5801 90 90 -- andere 8 0 

5802 Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post 5806; getufte textielstoffen, andere dan bedoeld 

bij post 5703 

  

  - lussenweefsel van katoen   

5802 11 00 -- ongebleekt 8 0 

5802 19 00 -- ander 8 0 

5802 20 00 - lussenweefsel van andere textielstoffen 8 0 

5802 30 00 - getufte textielstoffen 8 0 

5803 00  Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 5806   

5803 00 10 - van katoen 5,8 0 

5803 00 30 - van zijde of van afval van zijde 7,2 0 
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5803 00 90 - ander 8 0 

5804 Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, andere dan de 

producten bedoeld bij de posten 6002 tot en met 6006 

  

5804 10 - tule, bobinettule en filetweefsel   

  -- niet opgemaakt   

5804 10 11 --- filetweefsel 6,5 0 

5804 10 19 --- andere 6,5 0 

5804 10 90 -- opgemaakt 8 0 

  - mechanisch vervaardigde kant   

5804 21 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

5804 21 10 --- mechanisch vervaardigde kloskant 8 0 

5804 21 90 --- andere 8 0 

5804 29 -- van andere textielstoffen   

5804 29 10 --- mechanisch vervaardigde kloskant 8 0 

5804 29 90 --- andere 8 0 
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5804 30 00 - met de hand vervaardigde kant 8 0 

5805 00 00 Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) 

of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd 

5,6 0 

5806 Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 5807; bolduclint, zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde 

evenwijdig lopende draden of textielvezels 

  

5806 10 00 - lint van fluweel, van pluche, van chenilleweefsel of van lussenweefsel 6,3 0 

5806 20 00 - ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden 7,5 0 

  - ander lint   

5806 31 00 -- van katoen 7,5 0 

5806 32 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

5806 32 10 --- met echte zelfkanten 7,5 0 

5806 32 90 --- ander 7,5 0 

5806 39 00 -- van andere textielstoffen 7,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1523 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

5806 40 00 - bolduclint 6,2 0 

5807 Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd   

5807 10 - geweven   

5807 10 10 -- met ingeweven opschriften en motieven 6,2 0 

5807 10 90 -- andere 6,2 0 

5807 90 - andere   

5807 90 10 -- van vilt of van gebonden textielvlies 6,3 0 

5807 90 90 -- andere 8 0 

5808 Vlechten aan het stuk; passementwerk en dergelijke versieringsartikelen aan het stuk, zonder borduurwerk, 

ander dan van brei- of haakwerk; eikels, kwasten, pompons en dergelijke artikelen 

  

5808 10 00 - vlechten aan het stuk 5 0 

5808 90 00 - andere 5,3 0 

5809 00 00 Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens bedoeld bij post 5605, van de soort gebezigd voor 

kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen 

5,6 0 
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5810 Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven   

5810 10 - etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel   

5810 10 10 -- met een waarde van meer dan 35 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 10 90 -- andere 8 0 

  - ander borduurwerk   

5810 91 -- van katoen   

5810 91 10 --- met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 91 90 --- ander 7,2 0 

5810 92 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

5810 92 10 --- met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 92 90 --- ander 7,2 0 

5810 99 -- van andere textielstoffen   

5810 99 10 --- met een waarde van meer dan 17,50 EUR per kg nettogewicht 5,8 0 

5810 99 90 --- ander 7,2 0 
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5811 00 00 Gematelasseerde textielproducten aan het stuk, bestaande uit een of meer lagen textiel, die door stikken of op 

andere wijze zijn samengevoegd met watten of ander opvulmateriaal, andere dan borduurwerk bedoeld bij 

post 5810 

8 0 

59 HOOFDSTUK 59 - WEEFSELS, GEÏMPREGNEERD, BEKLEED, BEDEKT OF MET INLAGEN; 

TECHNISCHE ARTIKELEN VAN TEXTIELSTOFFEN 

  

5901 Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het 

kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; 

stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van hoeden 

  

5901 10 00 - weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het 

kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik 

6,5 0 

5901 90 00 - andere 6,5 0 

5902 Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad van nylon of van andere 

polyamiden, van polyesters of van viscoserayon 

  

5902 10 - van nylon of van andere polyamiden   

5902 10 10 -- geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 10 90 -- andere 8 0 
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5902 20 - van polyesters   

5902 20 10 -- geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 20 90 -- andere 8 0 

5902 90 - andere   

5902 90 10 -- geïmpregneerd met rubber 5,6 0 

5902 90 90 -- andere 8 0 

5903 Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij 

post 5902 

  

5903 10 - met poly(vinylchloride)   

5903 10 10 -- geïmpregneerd 8 0 

5903 10 90 -- bekleed, bedekt, dan wel met inlagen 8 0 

5903 20 - met polyurethaan   

5903 20 10 -- geïmpregneerd 8 0 

5903 20 90 -- bekleed, bedekt, dan wel met inlagen 8 0 

5903 90 - andere   

5903 90 10 -- geïmpregneerd 8 0 

  -- bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van   
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5903 90 91 --- cellulosederivaten of andere kunststof, met een bovenzijde van textielstof 8 0 

5903 90 99 --- andere 8 0 

5904 Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding 

op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden 

  

5904 10 00 - linoleum 5,3 0 

5904 90 00 - andere 5,3 0 

5905 00 Wandbekleding van textielstof   

5905 00 10 - bestaande uit parallel gelegde draden aangebracht op een drager 5,8 0 

  - andere   

5905 00 30 -- van vlas 8 0 

5905 00 50 -- van jute 4 0 

5905 00 70 -- van synthetische of kunstmatige textielvezels 8 0 

5905 00 90 -- andere 6 0 

5906 Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902   

5906 10 00 - plakband met een breedte van niet meer dan 20 cm 4,6 0 

  - andere   
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5906 91 00 -- van brei- of haakwerk 6,5 0 

5906 99 -- andere   

5906 99 10 --- canvas bedoeld bij aantekening 4, onder c), op dit hoofdstuk 8 0 

5906 99 90 --- andere 5,6 0 

5907 00 Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor 

achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik 

  

5907 00 10 - wasdoek en andere weefsels voorzien van een deklaag van olie of van oliehoudende preparaten 4,9 0 

5907 00 90 - andere 4,9 0 

5908 00 00 Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, 

gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook 

indien geïmpregneerd 

5,6 0 

5909 00 Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend, met beslag of met toebehoren 

van andere stoffen 

  

5909 00 10 - van synthetische textielvezels 6,5 0 
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5909 00 90 - van andere textielstoffen 6,5 0 

5910 00 00 Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt met, 

dan wel met inlagen van kunststof, of versterkt met metaal of met andere stoffen 

5,1 0 

5911 Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik, bedoeld bij aantekening 7 op dit hoofdstuk   

5911 10 00 - weefsels, vilt of met vilt gevoerd weefsel, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber, leder of 

andere stoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van kaardbeslag, alsmede dergelijke producten 

voor ander technisch gebruik, lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber voor het bekleden van kettingbomen 

daaronder begrepen 

5,3 0 

5911 20 00 - builgaas, ook indien geconfectioneerd 4,6 0 

  - weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines en 

dergelijke machines (bijvoorbeeld machines voor pulp of asbestcement) 

  

5911 31 -- met een gewicht van minder dan 650 g/m²   

  --- van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels   

5911 31 11 ---- al dan niet vervilte weefsels van synthetische vezels van de soort gebruikt voor papiermachines 5,8 0 

5911 31 19 ---- andere 5,8 0 
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5911 31 90 --- van andere textielstoffen 4,4 0 

5911 32 -- met een gewicht van 650 g/m² of meer   

5911 32 10 --- van zijde of van synthetische of kunstmatige textielvezels 5,8 0 

5911 32 90 --- van andere textielstoffen 4,4 0 

5911 40 00 - persdoeken en grove weefsels (die van mensenhaar daaronder begrepen), van de soort gebruikt in oliepersen 

of voor dergelijk technisch gebruik 

6 0 

5911 90 - andere   

5911 90 10 -- van vilt 6 0 

5911 90 90 -- andere 6 0 

60 HOOFDSTUK 60 - BREI- EN HAAKWERK AAN HET STUK   

6001 Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk   

6001 10 00 - hoogpolige stoffen 8 0 

  - lussenstof   

6001 21 00 -- van katoen 8 0 

6001 22 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6001 29 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

  - ander   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1531 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

6001 91 00 -- van katoen 8 0 

6001 92 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 8 0 

6001 99 00 -- van andere textielstoffen 8 0 

6002 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30 cm, bevattende 5 of meer gewichts-

percenten elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001 

  

6002 40 00 - bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, geen rubberdraden bevattend 8 0 

6002 90 00 - ander 6,5 0 

6003 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van niet meer dan 30 cm, ander dan bedoeld bij de 

posten 6001 en 6002 

  

6003 10 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

6003 20 00 - van katoen 8 0 

6003 30 - van synthetische vezels   

6003 30 10 -- raschelkant 8 0 

6003 30 90 -- ander 8 0 

6003 40 00 - van kunstmatige vezels 8 0 
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6003 90 00 - ander 8 0 

6004 Brei- en haakwerk aan het stuk, met een breedte van meer dan 30 cm, bevatten 5 of meer gewichtspercenten 

elastomeergarens of rubberdraden, ander dan bedoeld bij post 6001 

  

6004 10 00 - bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens, geen rubberdraden bevattend 8 0 

6004 90 00 - ander 6,5 0 

6005 Kettingbreiwerk aan het stuk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen), ander dan bedoeld 

bij de posten 6001 tot en met 6004 

  

  - van katoen   

6005 21 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6005 22 00 -- geverfd 8 0 

6005 23 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

6005 24 00 -- bedrukt 8 0 

  - van synthetische vezels   

6005 31 -- ongebleekt of gebleekt   

6005 31 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 31 50 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 
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6005 31 90 --- ander 8 0 

6005 32 -- geverfd   

6005 32 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 32 50 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 32 90 --- ander 8 0 

6005 33 -- van verschillend gekleurd garen   

6005 33 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 33 50 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 33 90 --- ander 8 0 

6005 34 -- bedrukt   

6005 34 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 34 50 --- raschelkant, andere dan voor gordijnen en vitrages 8 0 

6005 34 90 --- ander 8 0 

  - van kunstmatige vezels   

6005 41 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6005 42 00 -- geverfd 8 0 

6005 43 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 
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6005 44 00 -- bedrukt 8 0 

6005 90 - ander   

6005 90 10 -- van wol of van fijn haar 8 0 

6005 90 90 -- ander 8 0 

6006 Ander brei- en haakwerk aan het stuk   

6006 10 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

  - van katoen   

6006 21 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6006 22 00 -- geverfd 8 0 

6006 23 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

6006 24 00 -- bedrukt 8 0 

  - van synthetische vezels   

6006 31 -- ongebleekt of gebleekt   

6006 31 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 31 90 --- ander 8 0 

6006 32 -- geverfd   

6006 32 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 
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6006 32 90 --- ander 8 0 

6006 33 -- van verschillend gekleurd garen   

6006 33 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 33 90 --- ander 8 0 

6006 34 -- bedrukt   

6006 34 10 --- voor gordijnen en vitrages 8 0 

6006 34 90 --- ander 8 0 

  - van kunstmatige vezels   

6006 41 00 -- ongebleekt of gebleekt 8 0 

6006 42 00 -- geverfd 8 0 

6006 43 00 -- van verschillend gekleurd garen 8 0 

6006 44 00 -- bedrukt 8 0 

6006 90 00 - ander 8 0 
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61 HOOFDSTUK 61 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, VAN BREI- OF HAAKWERK   

6101 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor 

jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 6103 

  

6101 20 - van katoen   

6101 20 10 -- overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 20 90 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6101 30 - van synthetische of kunstmatige vezels   

6101 30 10 -- overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 30 90 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6101 90 - van andere textielstoffen   

6101 90 20 -- overjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6101 90 80 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 
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6102 Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, 

andere dan de artikelen bedoeld bij post 6104 

  

6102 10 - van wol of van fijn haar   

6102 10 10 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 10 90 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 20 - van katoen   

6102 20 10 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 20 90 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 30 - van synthetische of kunstmatige vezels   

6102 30 10 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 30 90 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 

6102 90 - van andere textielstoffen   

6102 90 10 -- mantels, capes en dergelijke artikelen 12 0 

6102 90 90 -- anoraks, blousons en dergelijke artikelen 12 0 
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6103 Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) 

en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens 

  

6103 10 - kostuums   

6103 10 10 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6103 10 90 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - ensembles   

6103 22 00 -- van katoen 12 0 

6103 23 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6103 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - colbertjassen, blazers en dergelijke   

6103 31 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6103 32 00 -- van katoen 12 0 

6103 33 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6103 39 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls   

6103 41 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6103 42 00 -- van katoen 12 0 
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6103 43 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6103 49 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6104 Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en 

korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor 

dames of voor meisjes 

  

  - mantelpakken en broekpakken   

6104 13 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 19 -- van andere textielstoffen   

6104 19 20 --- van katoen 12 0 

6104 19 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - ensembles   

6104 22 00 -- van katoen 12 0 

6104 23 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 29 -- van andere textielstoffen   

6104 29 10 --- van wol of van fijn haar 12 0 

6104 29 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - blazers en andere jasjes   
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6104 31 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6104 32 00 -- van katoen 12 0 

6104 33 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 39 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - japonnen   

6104 41 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6104 42 00 -- van katoen 12 0 

6104 43 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 44 00 -- van kunstmatige vezels 12 0 

6104 49 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - rokken en broekrokken   

6104 51 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6104 52 00 -- van katoen 12 0 

6104 53 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 59 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls   

6104 61 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 
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6104 62 00 -- van katoen 12 0 

6104 63 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6104 69 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6105 Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens   

6105 10 00 - van katoen 12 0 

6105 20 - van synthetische of kunstmatige vezels   

6105 20 10 -- van synthetische vezels 12 0 

6105 20 90 -- van kunstmatige vezels 12 0 

6105 90 - van andere textielstoffen   

6105 90 10 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6105 90 90 -- andere 12 0 

6106 Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes   

6106 10 00 - van katoen 12 0 

6106 20 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6106 90 - van andere textielstoffen   

6106 90 10 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6106 90 30 -- van zijde of van afval van zijde 12 0 
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6106 90 50 -- van vlas of van ramee 12 0 

6106 90 90 -- andere 12 0 

6107 Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of 

haakwerk, voor heren of voor jongens 

  

  - slips en onderbroeken   

6107 11 00 -- van katoen 12 0 

6107 12 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6107 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's   

6107 21 00 -- van katoen 12 0 

6107 22 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6107 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6107 91 00 -- van katoen 12 0 

6107 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6108 Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en dergelijke 

artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes 

  

  - onderjurken en onderrokken   

6108 11 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - slips en onderbroeken   

6108 21 00 -- van katoen 12 0 

6108 22 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's   

6108 31 00 -- van katoen 12 0 

6108 32 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 39 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6108 91 00 -- van katoen 12 0 

6108 92 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6108 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6109 T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk   

6109 10 00 - van katoen 12 0 

6109 90 - van andere textielstoffen   

6109 90 20 -- van wol of van fijn haar of synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6109 90 90 -- andere 12 0 

6110 Truien, jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk   

  - van wol of van fijn haar   

6110 11 -- van wol   

6110 11 10 --- truien, jumpers, pullovers en slip-overs, bevattende 50 of meer gewichtspercenten wol en wegende 600 g of 

meer per stuk 

10,5 0 

  --- andere   

6110 11 30 ---- voor heren of voor jongens 12 0 

6110 11 90 ---- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 12 -- van kasjmiergeiten   

6110 12 10 --- voor heren of voor jongens 12 0 

6110 12 90 --- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 19 -- andere   
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6110 19 10 --- voor heren of voor jongens 12 0 

6110 19 90 --- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 20 - van katoen   

6110 20 10 -- hemdtruien (sous-pulls) 12 0 

  -- andere   

6110 20 91 --- voor heren of voor jongens 12 0 

6110 20 99 --- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 30 - van synthetische of kunstmatige vezels   

6110 30 10 -- hemdtruien (sous-pulls) 12 0 

  -- andere   

6110 30 91 --- voor heren of voor jongens 12 0 

6110 30 99 --- voor dames of voor meisjes 12 0 

6110 90 - van andere textielstoffen   

6110 90 10 -- van vlas of van ramee 12 0 

6110 90 90 -- andere 12 0 

6111 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk   

6111 20 - van katoen   
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6111 20 10 -- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 20 90 -- andere 12 0 

6111 30 - van synthetische vezels   

6111 30 10 -- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 30 90 -- andere 12 0 

6111 90 - van andere textielstoffen   

  -- van wol of van fijn haar   

6111 90 11 --- handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 8,9 0 

6111 90 19 --- andere 12 0 

6111 90 90 -- andere 12 0 

6112 Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk   

  - trainingspakken   

6112 11 00 -- van katoen 12 0 

6112 12 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6112 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6112 20 00 - skipakken 12 0 

  - badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens   
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6112 31 -- van synthetische vezels   

6112 31 10 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 31 90 --- andere 12 0 

6112 39 -- van andere textielstoffen   

6112 39 10 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 39 90 --- andere 12 0 

  - badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes   

6112 41 -- van synthetische vezels   

6112 41 10 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 41 90 --- andere 12 0 

6112 49 -- van andere textielstoffen   

6112 49 10 --- bevattende 5 of meer gewichtspercenten rubberdraden 8 0 

6112 49 90 --- andere 12 0 

6113 00 Kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 5903, 5906 of 5907   

6113 00 10 - vervaardigd uit brei- of haakwerk bedoeld bij post 5906 8 0 

6113 00 90 - andere 12 0 
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6114 Andere kleding van brei- of haakwerk   

6114 20 00 - van katoen 12 0 

6114 30 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6114 90 00 - van andere textielstoffen 12 0 

6115 Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, die met degressieve compressie 

(bijvoorbeeld aderspatkousen) daaronder begrepen, van brei- of haakwerk 

  

6115 10 - kousenbroeken, kousen en kniekousen met degressieve compressie (bijvoorbeeld aderspatkousen)   

6115 10 10 -- aderspatkousen van synthetische vezels 8 0 

6115 10 90 -- andere 12 0 

  - andere kousenbroeken   

6115 21 00 -- van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex per enkelvoudige draad 12 0 

6115 22 00 -- van synthetische vezels, van 67 decitex of meer per enkelvoudige draad 12 0 

6115 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6115 30 - dameskousen en -kniekousen, van minder dan 67 decitex per enkelvoudige draad   

  -- van synthetische vezels   
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6115 30 11 --- kniekousen 12 0 

6115 30 19 --- andere 12 0 

6115 30 90 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6115 94 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6115 95 00 -- van katoen 12 0 

6115 96 -- van synthetische vezels   

6115 96 10 --- kniekousen 12 0 

  --- andere   

6115 96 91 ---- dameskousen 12 0 

6115 96 99 ---- andere 12 0 

6115 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6116 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, van brei- of haakwerk   

6116 10 - geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rubber   

6116 10 20 -- vingerhandschoenen, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met rubber 8 0 

6116 10 80 -- andere 8,9 0 

  - andere   
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6116 91 00 -- van wol of van fijn haar 8,9 0 

6116 92 00 -- van katoen 8,9 0 

6116 93 00 -- van synthetische vezels 8,9 0 

6116 99 00 -- van andere textielstoffen 8,9 0 

6117 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, 

van brei- of haakwerk 

  

6117 10 00 - sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen 12 0 

6117 80 - ander toebehoren   

6117 80 10 -- van elastisch of gegummeerd brei- of haakwerk 8 0 

6117 80 80 -- ander 12 0 

6117 90 00 - delen 12 0 
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62 HOOFDSTUK 62 - KLEDING EN KLEDINGTOEBEHOREN, ANDERE DAN VAN BREI- OF 

HAAKWERK 

  

6201 Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens, andere dan 

de artikelen bedoeld bij post 6203 

  

  - overjassen, regenjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen   

6201 11 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6201 12 -- van katoen   

6201 12 10 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6201 12 90 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6201 13 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6201 13 10 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6201 13 90 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6201 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6201 91 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6201 92 00 -- van katoen 12 0 

6201 93 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6201 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6202 Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen 

bedoeld bij post 6204 

  

  - mantels, regenjassen, capes en dergelijke artikelen   

6202 11 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6202 12 -- van katoen   

6202 12 10 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6202 12 90 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6202 13 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6202 13 10 --- wegende per stuk niet meer dan 1 kg 12 0 

6202 13 90 --- wegende per stuk meer dan 1 kg 12 0 

6202 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6202 91 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6202 92 00 -- van katoen 12 0 

6202 93 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6202 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 
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6203 Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) 

en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens 

  

  - kostuums   

6203 11 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6203 12 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6203 19 -- van andere textielstoffen   

6203 19 10 --- van katoen 12 0 

6203 19 30 --- van kunstmatige vezels 12 0 

6203 19 90 --- andere 12 0 

  - ensembles   

6203 22 -- van katoen   

6203 22 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 22 80 --- andere 12 0 

6203 23 -- van synthetische vezels   

6203 23 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 23 80 --- andere 12 0 
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6203 29 -- van andere textielstoffen   

  --- van kunstmatige vezels   

6203 29 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 29 18 ---- andere 12 0 

6203 29 30 --- van wol of van fijn haar 12 0 

6203 29 90 --- andere 12 0 

  - colbertjassen, blazers en dergelijke   

6203 31 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6203 32 -- van katoen   

6203 32 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 32 90 --- andere 12 0 

6203 33 -- van synthetische vezels   

6203 33 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 33 90 --- andere 12 0 

6203 39 -- van andere textielstoffen   

  --- van kunstmatige vezels   
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6203 39 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 39 19 ---- andere 12 0 

6203 39 90 --- andere 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls   

6203 41 -- van wol of van fijn haar   

6203 41 10 --- lange broeken 12 0 

6203 41 30 --- zogenaamde Amerikaanse overalls 12 0 

6203 41 90 --- andere 12 0 

6203 42 -- van katoen   

  --- lange broeken   

6203 42 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  ---- andere   

6203 42 31 ----- van denim 12 0 

6203 42 33 ----- van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 12 0 

6203 42 35 ----- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls   
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6203 42 51 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 42 59 ---- andere 12 0 

6203 42 90 --- andere 12 0 

6203 43 -- van synthetische vezels   

  --- lange broeken   

6203 43 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 43 19 ---- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls   

6203 43 31 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 43 39 ---- andere 12 0 

6203 43 90 --- andere 12 0 

6203 49 -- van andere textielstoffen   

  --- van kunstmatige vezels   

  ---- lange broeken   

6203 49 11 ----- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 49 19 ----- andere 12 0 

  ---- zogenaamde Amerikaanse overalls   
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6203 49 31 ----- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6203 49 39 ----- andere 12 0 

6203 49 50 ---- andere 12 0 

6203 49 90 --- andere 12 0 

6204 Mantelpakken, broekpakken, ensembles, blazers en andere jasjes, japonnen, rokken, broekrokken, lange en 

korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor dames of voor meisjes 

  

  - mantelpakken en broekpakken   

6204 11 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 12 00 -- van katoen 12 0 

6204 13 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6204 19 -- van andere textielstoffen   

6204 19 10 --- van kunstmatige vezels 12 0 

6204 19 90 --- andere 12 0 

  - ensembles   

6204 21 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 22 -- van katoen   
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6204 22 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 22 80 --- andere 12 0 

6204 23 -- van synthetische vezels   

6204 23 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 23 80 --- andere 12 0 

6204 29 -- van andere textielstoffen   

  --- van kunstmatige vezels   

6204 29 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 29 18 ---- andere 12 0 

6204 29 90 --- andere 12 0 

  - blazers en andere jasjes   

6204 31 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 32 -- van katoen   

6204 32 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 32 90 --- andere 12 0 

6204 33 -- van synthetische vezels   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1559 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

6204 33 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 33 90 --- andere 12 0 

6204 39 -- van andere textielstoffen   

  --- van kunstmatige vezels   

6204 39 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 39 19 ---- andere 12 0 

6204 39 90 --- andere 12 0 

  - japonnen   

6204 41 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6204 42 00 -- van katoen 12 0 

6204 43 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6204 44 00 -- van kunstmatige vezels 12 0 

6204 49 -- van andere textielstoffen   

6204 49 10 --- van zijde of van afval van zijde 12 0 

6204 49 90 --- andere 12 0 

  - rokken en broekrokken   

6204 51 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 
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6204 52 00 -- van katoen 12 0 

6204 53 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6204 59 -- van andere textielstoffen   

6204 59 10 --- van kunstmatige vezels 12 0 

6204 59 90 --- andere 12 0 

  - lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls   

6204 61 -- van wol of van fijn haar   

6204 61 10 --- lange broeken 12 0 

6204 61 85 --- andere 12 0 

6204 62 -- van katoen   

  --- lange broeken   

6204 62 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  ---- andere   

6204 62 31 ----- van denim 12 0 

6204 62 33 ----- van gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy) 12 0 

6204 62 39 ----- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1561 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

6204 62 51 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 62 59 ---- andere 12 0 

6204 62 90 --- andere 12 0 

6204 63 -- van synthetische vezels   

  --- lange broeken   

6204 63 11 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 63 18 ---- andere 12 0 

  --- zogenaamde Amerikaanse overalls   

6204 63 31 ---- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 63 39 ---- andere 12 0 

6204 63 90 --- andere 12 0 

6204 69 -- van andere textielstoffen   

  --- van kunstmatige vezels   

  ---- lange broeken   

6204 69 11 ----- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 69 18 ----- andere 12 0 

  ---- zogenaamde Amerikaanse overalls   
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6204 69 31 ----- werk- en bedrijfskleding 12 0 

6204 69 39 ----- andere 12 0 

6204 69 50 ---- andere 12 0 

6204 69 90 --- andere 12 0 

6205 Overhemden voor heren of voor jongens   

6205 20 00 - van katoen 12 0 

6205 30 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6205 90 - van andere textielstoffen   

6205 90 10 -- van vlas of van ramee 12 0 

6205 90 80 -- andere 12 0 

6206 Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes   

6206 10 00 - van zijde of van afval van zijde 12 0 

6206 20 00 - van wol of van fijn haar 12 0 

6206 30 00 - van katoen 12 0 

6206 40 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6206 90 - van andere textielstoffen   
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6206 90 10 -- van vlas of van ramee 12 0 

6206 90 90 -- andere 12 0 

6207 Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, 

voor heren of voor jongens 

  

  - slips en onderbroeken   

6207 11 00 -- van katoen 12 0 

6207 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's   

6207 21 00 -- van katoen 12 0 

6207 22 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6207 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6207 91 00 -- van katoen 12 0 

6207 99 -- van andere textielstoffen   

6207 99 10 --- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6207 99 90 --- andere 12 0 
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6208 Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen, kamerjassen en 

dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes 

  

  - onderjurken en onderrokken   

6208 11 00 -- van synthethische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - nachthemden en pyjama's   

6208 21 00 -- van katoen 12 0 

6208 22 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6208 91 00 -- van katoen 12 0 

6208 92 00 -- van synthetische of kunstmatige vezels 12 0 

6208 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6209 Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's   

6209 20 00 - van katoen 10,5 0 

6209 30 00 - van synthetische vezels 10,5 0 
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6209 90 - van andere textielstoffen   

6209 90 10 -- van wol of van fijn haar 10,5 0 

6209 90 90 -- andere 10,5 0 

6210 Kleding vervaardigd van de producten bedoeld bij post 5602, 5603, 5903, 5906 of 5907   

6210 10 - van producten bedoeld bij post 5602 of 5603   

6210 10 10 -- van producten bedoeld bij post 5602 12 0 

6210 10 90 -- van producten bedoeld bij post 5603 12 0 

6210 20 00 - andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6201 11 tot en met 6201 19 12 0 

6210 30 00 - andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6202 11 tot en met 6202 19 12 0 

6210 40 00 - andere kleding, voor heren of voor jongens 12 0 

6210 50 00 - andere kleding, voor dames of voor meisjes 12 0 

6211 Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; andere kleding   

  - badpakken en zwembroeken   

6211 11 00 -- voor heren of voor jongens 12 0 

6211 12 00 -- voor dames of voor meisjes 12 0 

6211 20 00 - skipakken 12 0 

  - andere kleding, voor heren of voor jongens   
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6211 32 -- van katoen   

6211 32 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering   

6211 32 31 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere   

6211 32 41 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 32 42 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 32 90 --- andere 12 0 

6211 33 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6211 33 10 --- werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering   

6211 33 31 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere   

6211 33 41 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 33 42 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 33 90 --- andere 12 0 
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6211 39 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere kleding, voor dames of voor meisjes   

6211 41 00 -- van wol of van fijn haar 12 0 

6211 42 -- van katoen   

6211 42 10 --- schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering   

6211 42 31 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere   

6211 42 41 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 42 42 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 42 90 --- andere 12 0 

6211 43 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6211 43 10 --- schorten, stofjassen en andere werk- en bedrijfskleding 12 0 

  --- trainingspakken met voering   
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6211 43 31 ---- waarvan de buitenzijde is vervaardigd van een en dezelfde stof 12 0 

  ---- andere   

6211 43 41 ----- delen voor het bovenlichaam 12 0 

6211 43 42 ----- delen voor het onderlichaam 12 0 

6211 43 90 --- andere 12 0 

6211 49 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6212 Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousenbanden en dergelijke artikelen, alsmede 

delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk 

  

6212 10 - bustehouders   

6212 10 10 -- in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, bestaande uit een bustehouder en een slip 6,5 0 

6212 10 90 -- andere 6,5 0 

6212 20 00 - gaines (step-ins) en gainebroeken (panty's) 6,5 0 

6212 30 00 - corseletten 6,5 0 

6212 90 00 - andere 6,5 0 

6213 Zakdoeken   

6213 20 00 - van katoen 10 0 
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6213 90 00 - van andere textielstoffen 10 0 

6214 Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen   

6214 10 00 - van zijde of van afval van zijde 8 0 

6214 20 00 - van wol of van fijn haar 8 0 

6214 30 00 - van synthetische vezels 8 0 

6214 40 00 - van kunstmatige vezels 8 0 

6214 90 00 - van andere textielstoffen 8 0 

6215 Dassen, strikjes en sjaaldassen   

6215 10 00 - van zijde of van afval van zijde 6,3 0 

6215 20 00 - van synthetische of kunstmatige vezels 6,3 0 

6215 90 00 - van andere textielstoffen 6,3 0 

6216 00 00 Handschoenen (met of zonder vingers) en wanten 7,6 0 
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6217 Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van 

kledingtoebehoren 

  

6217 10 00 - kledingtoebehoren 6,3 0 

6217 90 00 - delen 12 0 
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63  HOOFDSTUK 63 - ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN 

OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN 

  

   I. ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL   

6301  Dekens   

6301 10 00 - elektrisch verwarmde dekens 6,9 0 

6301 20 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of van fijn haar   

6301 20 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 20 90 -- andere 12 0 

6301 30 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van katoen   

6301 30 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 30 90 -- andere 7,5 0 

6301 40 - dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van synthetische vezels   

6301 40 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 40 90 -- andere 12 0 

6301 90 - andere dekens   

6301 90 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6301 90 90 -- andere 12 0 

6302  Tafel-, bedden- en huishoudlinnen   
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6302 10 00 - beddenlinnen van brei- of haakwerk 12 0 

  - ander beddenlinnen, bedrukt   

6302 21 00 -- van katoen 12 0 

6302 22 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 22 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 22 90 --- ander 12 0 

6302 29 -- van andere textielstoffen   

6302 29 10 --- van vlas of van ramee 12 0 

6302 29 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - ander beddenlinnen   

6302 31 00 -- van katoen 12 0 

6302 32 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 32 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 32 90 --- ander 12 0 

6302 39 -- van andere textielstoffen   

6302 39 20 --- van vlas of van ramee 12 0 

6302 39 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

6302 40 00 - tafellinnen van brei- of haakwerk 12 0 

  - ander tafellinnen   

6302 51 00 -- van katoen 12 0 
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6302 53 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 53 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 53 90 --- ander 12 0 

6302 59 -- van andere textielstoffen   

6302 59 10 --- van vlas 12 0 

6302 59 90 --- ander 12 0 

6302 60 00 - huishoudlinnen van lussenstof van katoen 12 0 

  - ander   

6302 91 00 -- van katoen 12 0 

6302 93 -- van synthetische of kunstmatige vezels   

6302 93 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6302 93 90 --- ander 12 0 

6302 99 -- van andere textielstoffen   

6302 99 10 --- van vlas 12 0 

6302 99 90 --- ander 12 0 

6303  Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen   

  - van brei- of haakwerk   

6303 12 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6303 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   
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6303 91 00 -- van katoen 12 0 

6303 92 -- van synthetische vezels   

6303 92 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 92 90 --- andere 12 0 

6303 99 -- van andere textielstoffen   

6303 99 10 --- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6303 99 90 --- andere 12 0 

6304  Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 9404   

  - bedspreien   

6304 11 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6304 19 -- andere   

6304 19 10 --- van katoen 12 0 

6304 19 30 --- van vlas of van ramee 12 0 

6304 19 90 --- van andere textielstoffen 12 0 

  - andere   

6304 91 00 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6304 92 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van katoen 12 0 

6304 93 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels 12 0 

6304 99 00 -- andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen 12 0 
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6305  Zakken voor verpakkingsdoeleinden   

6305 10 - van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303   

6305 10 10 -- gebruikte 2 0 

6305 10 90 -- andere 4 0 

6305 20 00 - van katoen 7,2 0 

  - van synthetische of kunstmatige textielstoffen   

6305 32 -- soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen   

  --- van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen   

6305 32 11 ---- van brei- of haakwerk 12 0 

  ---- andere   

6305 32 81 ----- waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 32 89 ----- waarvan het weefsel meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 32 90 --- andere 7,2 0 

6305 33 -- andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen   

6305 33 10 --- van brei- of haakwerk 12 0 

  --- andere   

6305 33 91 ---- waarvan het weefsel niet meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 33 99 ---- waarvan het weefsel meer dan 120 g/m2 weegt 7,2 0 

6305 39 00 -- andere 7,2 0 

6305 90 00 - van andere textielstoffen 6,2 0 
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6306  Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, 

zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen 

  

  - dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke   

6306 12 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6306 19 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

  - tenten   

6306 22 00 -- van synthetische vezels 12 0 

6306 29 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6306 30 00 - zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden 12 0 

6306 40 00 - luchtbedden 12 0 

  - andere   

6306 91 00 -- van katoen 12 0 

6306 99 00 -- van andere textielstoffen 12 0 

6307  Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen   

6307 10 - dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke   

6307 10 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

6307 10 30 -- van gebonden textielvlies 6,9 0 

6307 10 90 -- andere 7,7 0 

6307 20 00 - zwemgordels en zwemvesten 6,3 0 

6307 90 - andere   
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6307 90 10 -- van brei- of haakwerk 12 0 

  -- andere   

6307 90 91 --- van vilt 6,3 0 

6307 90 99 --- andere 6,3 0 

   II. STELLEN OF ASSORTIMENTEN   

6308 00 00  Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de 

vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke 

artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein 

12 0 

   III. OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN   

6309 00 00  Oude kleren en dergelijke 5,3 0 

6310  Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel   

6310 10 - gesorteerd   

6310 10 10 -- van wol, van fijn of van grof haar vrij 0 

6310 10 30 -- van vlas of van katoen vrij 0 

6310 10 90 -- van andere textielstoffen vrij 0 

6310 90 00 - andere vrij 0 
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XII  AFDELING XII - SCHOEISEL, HOOFDDEKSELS, PARAPLU'S, PARASOLS, 

WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN; 

GEPREPAREERDE VEREN EN ARTIKELEN VAN VEREN; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN 

MENSENHAAR 

  

64  HOOFDSTUK 64 - SCHOEISEL, BEENKAPPEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; DELEN 

DAARVAN 

  

6401  Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel 

niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is 

samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd 

  

6401 10 - schoeisel met beschermende metalen neus   

6401 10 10 -- met bovendeel van rubber 17 5 

6401 10 90 -- met bovendeel van kunststof 17 5 

  - ander schoeisel   

6401 92 -- de enkel bedekkend, doch niet de knie   

6401 92 10 --- met bovendeel van rubber 17 5 

6401 92 90 --- met bovendeel van kunststof 17 5 

6401 99 00 -- ander 17 5 

6402  Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof   

  - sportschoeisel   

6402 12 -- skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen   

6402 12 10 --- skischoenen 17 5 

6402 12 90 --- zogenaamde snowboardschoenen 17 5 

6402 19 00 -- ander 16,9 5 
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6402 20 00 - schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met pluggen aan de zool zijn bevestigd 17 5 

  - ander schoeisel   

6402 91 -- de enkel bedekkend   

6402 91 10 --- met beschermende metalen neus 17 5 

6402 91 90 --- ander 16,9 5 

6402 99 -- ander   

6402 99 05 --- met beschermende metalen neus 17 5 

  --- ander   

6402 99 10 ---- met bovendeel van rubber 16,8 5 

  ---- met bovendeel van kunststof   

  ----- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat   

6402 99 31 ------ waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 16,8 5 

6402 99 39 ------ ander 16,8 5 

6402 99 50 ----- pantoffels en ander huisschoeisel 16,8 5 

  ----- ander, met een binnenzoollengte   

6402 99 91 ------ van minder dan 24 cm 16,8 5 

  ------ van 24 cm of meer   

6402 99 93 ------- schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 16,8 5 

  ------- ander   

6402 99 96 -------- voor heren 16,8 5 
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6402 99 98 -------- voor dames 16,8 5 

6403  Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van 

leder 

  

  - sportschoeisel   

6403 12 00 -- skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen 8 3 

6403 19 00 -- ander 8 3 

6403 20 00 - schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit lederen riemen over de wreef en 

om de grote teen 

8 3 

6403 40 00 - ander schoeisel met beschermende metalen neus 8 3 

  - ander schoeisel met buitenzool van leder   

6403 51 -- de enkel bedekkend   

6403 51 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnenzoollengte   

6403 51 11 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 51 15 ------ voor heren 8 3 

6403 51 19 ------ voor dames 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 51 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   
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6403 51 95 ------ voor heren 8 3 

6403 51 99 ------ voor dames 8 3 

6403 59 -- ander   

6403 59 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat   

6403 59 11 ----- waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 5 0 

  ----- ander, met een binnenzoollengte   

6403 59 31 ------ van minder dan 24 cm 8 3 

  ------ van 24 cm of meer   

6403 59 35 ------- voor heren 8 3 

6403 59 39 ------- voor dames 8 3 

6403 59 50 ---- pantoffels en ander huisschoeisel 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 59 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 59 95 ------ voor heren 8 3 

6403 59 99 ------ voor dames 8 3 

  - ander schoeisel   

6403 91 -- de enkel bedekkend   
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6403 91 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- de enkel bedekkend, maar beneden de kuit, met een binnenzoollengte   

6403 91 11 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 91 13 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 5 

  ------ ander   

6403 91 16 ------- voor heren 8 3 

6403 91 18 ------- voor dames 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 91 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 91 93 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 3 

  ------ ander   

6403 91 96 ------- voor heren 8 3 

6403 91 98 ------- voor dames 5 0 

6403 99 -- ander   

6403 99 05 --- met houten basis, niet voorzien van een binnenzool 8 3 

  --- ander   

  ---- schoeisel waarvan het voorblad is uitgesneden of uit riempjes bestaat   
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6403 99 11 ----- waarvan de grootste hoogte van de hak, met inbegrip van de zolen, meer dan 3 cm bedraagt 8 5 

  ----- ander, met een binnenzoollengte   

6403 99 31 ------ van minder dan 24 cm 8 3 

  ------ van 24 cm of meer   

6403 99 33 ------- schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 3 

  ------- ander   

6403 99 36 -------- voor heren 8 5 

6403 99 38 -------- voor dames 5 0 

6403 99 50 ---- pantoffels en ander huisschoeisel 8 3 

  ---- ander, met een binnenzoollengte   

6403 99 91 ----- van minder dan 24 cm 8 3 

  ----- van 24 cm of meer   

6403 99 93 ------ schoeisel dat niet als heren- of damesschoeisel kan worden onderkend 8 3 

  ------ ander   

6403 99 96 ------- voor heren 8 3 

6403 99 98 ------- voor dames 7 3 

6404  Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van 

textiel 

  

  - schoeisel met buitenzool van rubber of van kunststof   

6404 11 00 -- sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en 

dergelijk schoeisel 

16,9 5 
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6404 19 -- ander   

6404 19 10 --- pantoffels en ander huisschoeisel 16,9 5 

6404 19 90 --- ander 17 5 

6404 20 - schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder   

6404 20 10 -- pantoffels en ander huisschoeisel 17 5 

6404 20 90 -- ander 17 5 

6405  Ander schoeisel   

6405 10 00 - met bovendeel van leder of van kunstleder 3,5 0 

6405 20 - met bovendeel van textiel   

6405 20 10 -- met buitenzool van hout of van kurk 3,5 0 

  -- met buitenzool van andere stoffen   

6405 20 91 --- pantoffels en ander huisschoeisel 4 0 

6405 20 99 --- ander 4 0 

6405 90 - ander   

6405 90 10 -- met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder 17 5 

6405 90 90 -- met buitenzool van andere stoffen 4 0 

6406  Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan 

buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke 

artikelen, alsmede delen daarvan 
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6406 10 - bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen   

  -- van leder   

6406 10 11 --- bovendelen 3 0 

6406 10 19 --- delen van bovendelen 3 0 

6406 10 90 -- van andere stoffen 3 0 

6406 20 - buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof   

6406 20 10 -- van rubber 3 0 

6406 20 90 -- van kunststof 3 0 

  - andere   

6406 91 00 -- van hout 3 0 

6406 99 -- van andere stoffen   

6406 99 10 --- slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen en delen daarvan 3 0 

6406 99 30 --- samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, niet voorzien van 

buitenzool 

3 0 

6406 99 50 --- inlegzolen en andere losse inlegstukken 3 0 

6406 99 60 --- buitenzolen van leder of van kunstleder 3 0 

6406 99 80 --- andere 3 0 
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65  HOOFDSTUK 65 - HOOFDDEKSELS EN DELEN DAARVAN   

6501 00 00  Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand zijn aangevormd, alsmede schijfvormige 

"plateaus" en cilindervormige "manchons" (ook indien overlangs opengesneden), van vilt, voor hoeden 

2,7 0 

6502 00 00  Hoedvormen (cloches), waarvan bol noch rand zijn aangevormd, gevlochten uit één stuk of 

vervaardigd door het aaneenzetten van stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, 

niet gegarneerd 

vrij 0 

6504 00 00  Hoeden en andere hoofddeksels, gevlochten uit één stuk of vervaardigd door het aaneenzetten van 

stroken, ongeacht de stof waarvan die stroken zijn vervaardigd, ook indien gegarneerd 

vrij 0 

6505  Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere 

textielproducten, aan het stuk (maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van 

welke stof, ook indien gegarneerd 

  

6505 10 00 - haarnetjes 2,7 0 

6505 90 - andere   

6505 90 05 -- van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen; kappen of plateaus van post 6501 5,7 0 

  -- andere   

6505 90 10 --- baretten, mutsen, kalotjes, fezzen, zoeavenmutsen en dergelijke hoofddeksels 2,7 0 

6505 90 30 --- petten, kepies en dergelijke hoofddeksels, voorzien van een klep 2,7 0 

6505 90 80 --- andere 2,7 0 

6506  Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd   
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6506 10 - veiligheidshoofddeksels   

6506 10 10 -- van kunststof 2,7 0 

6506 10 80 -- van andere stoffen 2,7 0 

  - andere   

6506 91 00 -- van rubber of van kunststof 2,7 0 

6506 99 -- van andere stoffen   

6506 99 10 --- van haarvilt of van wolvilt en bont, gemaakt van de hoedvormen, kappen of plateaux van post 6501 5,7 0 

6506 99 90 --- andere 2,7 0 

6507 00 00  Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en stormbanden, voor 

hoofddeksels 

2,7 0 

66  HOOFDSTUK 66 - PARAPLU'S, PARASOLS, WANDELSTOKKEN, ZITSTOKKEN, ZWEPEN, 

RIJZWEPEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 

  

6601  Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)   

6601 10 00 - tuinparasols en dergelijke artikelen 4,7 0 

  - andere   

6601 91 00 -- met telescopische stok of naald 4,7 0 

6601 99 -- andere   

  --- met een overtrek van weefsel van textielstoffen   
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6601 99 11 ---- van synthetische of kunstmatige vezels 4,7 0 

6601 99 19 ---- van andere textielstoffen 4,7 0 

6601 99 90 --- andere 4,7 0 

6602 00 00  Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen 2,7 0 

6603  Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten 6601 en 6602   

6603 20 00 - gemonteerde geraamten voor paraplu's of voor parasols, ook indien voorzien van stok of naald, al dan 

niet met knop of handvat 

5,2 0 

6603 90 - andere   

6603 90 10 -- handvatten en knoppen 2,7 0 

6603 90 90 -- andere 5 0 

67  HOOFDSTUK 67 - GEPREPAREERDE VEREN EN GEPREPAREERD DONS EN ARTIKELEN 

VAN VEREN OF VAN DONS; KUNSTBLOEMEN; WERKEN VAN MENSENHAAR 

  

6701 00 00  Vogelhuiden en andere delen van vogels, met hun veren of dons bezet; veren, delen van veren, dons en 

artikelen uit deze stoffen, andere dan producten bedoeld bij post 0505, alsmede bewerkte schachten en 

bewerkte spoelen 

2,7 0 

6702  Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan; artikelen van kunstbloemen, 

van kunstloofwerk of van kunstvruchten 

  

6702 10 00 - van kunststof 4,7 0 

6702 90 00 - van andere stoffen 4,7 0 
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6703 00 00  Mensenhaar, gericht, verdund, gebleekt of op andere wijze bewerkt; wol en ander haar van dieren, 

alsmede andere textielstoffen, geprepareerd voor het maken van postiches of van dergelijke artikelen 

1,7 0 

6704  Pruiken, baarden, wenkbrauwen, wimpers, lokken en dergelijke artikelen van mensenhaar, van haar 

van dieren of van textielstoffen; artikelen van mensenhaar, elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

  - van synthetische textielstoffen   

6704 11 00 -- complete pruiken 2,2 0 

6704 19 00 -- andere 2,2 0 

6704 20 00 - van mensenhaar 2,2 0 

6704 90 00 - van andere stoffen 2,2 0 

XIII  AFDELING XIII - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN 

MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN; KERAMISCHE PRODUCTEN; GLAS EN GLASWERK 

  

68  HOOFDSTUK 68 - WERKEN VAN STEEN, VAN GIPS, VAN CEMENT, VAN ASBEST, VAN 

MICA EN VAN DERGELIJKE STOFFEN 

  

6801 00 00  Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen (andere dan leisteen) vrij 0 

6802  Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij 

post 6801; blokjes en dergelijke artikelen voor mozaïeken, van natuursteen (leisteen daaronder 

begrepen), ook indien op een drager; korrels, splinters (scherven) en poeder, van natuursteen (leisteen 

daaronder begrepen), kunstmatig gekleurd 
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6802 10 00 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voor zover 

het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm; korrels, 

splinters (scherven) en poeder, kunstmatig gekleurd 

vrij 0 

  - andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of bezaagd, met platte of 

met effen vlakken 

  

6802 21 00 -- van marmer, van travertijn of van albast 1,7 0 

6802 23 00 -- van graniet 1,7 0 

6802 29 00 -- van andere steen 1,7 0 

  - andere   

6802 91 -- van marmer, van travertijn of van albast   

6802 91 10 --- gepolijst albast, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd 1,7 0 

6802 91 90 --- andere 1,7 0 

6802 92 -- van andere kalksteen   

6802 92 10 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd 1,7 0 

6802 92 90 --- andere 1,7 0 

6802 93 -- van graniet   

6802 93 10 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht 

van 10 kg of meer 

vrij 0 

6802 93 90 --- andere 1,7 0 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1591 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

6802 99 -- van andere steen   

6802 99 10 --- gepolijst, versierd of op andere wijze bewerkt, doch niet gebeeldhouwd, met een nettogewicht 

van 10 kg of meer 

vrij 0 

6802 99 90 --- andere 1,7 0 

6803 00  Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder begrepen   

6803 00 10 - leien voor daken of voor muren 1,7 0 

6803 00 90 - andere 1,7 0 

6804  Molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen, zonder onderstel, om te malen, te vervezelen, te 

breken, te wetten, te polijsten, te slijpen, te zagen of te snijden, handwetstenen en handpolijststenen, 

alsmede delen daarvan, van natuursteen, van geagglomereerde natuurlijke of kunstmatige schuur-, 

slijp- of polijstmiddelen, of van keramiek, ook indien met delen van andere stoffen 

  

6804 10 00 - stenen om te malen of te vervezelen vrij 0 

  - andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen   

6804 21 00 -- van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant 1,7 0 

6804 22 -- van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek   

  --- van kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, met bindmiddel   

  ---- van kunsthars   

6804 22 12 ----- niet versterkt vrij 0 

6804 22 18 ----- versterkt vrij 0 
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6804 22 30 ---- van keramische stoffen of van silicaten vrij 0 

6804 22 50 ---- van andere stoffen vrij 0 

6804 22 90 --- andere vrij 0 

6804 23 00 -- van natuursteen vrij 0 

6804 30 00 - handwetstenen en handpolijststenen vrij 0 

6805  Natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels, op een drager van 

textiel, van papier, van karton of van andere stoffen, ook indien in een bepaalde vorm gesneden, 

genaaid of op andere wijze aaneengezet 

  

6805 10 00 - op een drager van uitsluitend textielweefsel 1,7 0 

6805 20 00 - op een drager van uitsluitend papier of karton 1,7 0 

6805 30 - op een drager van andere stoffen   

6805 30 10 -- op een drager van textielweefsel, gecombineerd met papier of karton 1,7 0 

6805 30 20 -- op een drager van vulcanfiber 1,7 0 

6805 30 80 -- andere 1,7 0 

6806  Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, 

slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale producten; mengsels en werken van minerale 

stoffen voor warmte-isolering, geluiddemping of geluidabsorptie, andere dan de goederen bedoeld bij 

post 6811 of 6812, dan wel bij hoofdstuk 69 
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6806 10 00 - slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen 

of op rollen 

vrij 0 

6806 20 - geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke geëxpandeerde minerale 

producten, ook indien onderling vermengd 

  

6806 20 10 -- geëxpandeerde klei vrij 0 

6806 20 90 -- andere vrij 0 

6806 90 00 - andere vrij 0 

6807  Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen, koolteerpek)   

6807 10 - op rollen   

6807 10 10 -- bedekkingsmateriaal vrij 0 

6807 10 90 -- andere vrij 0 

6807 90 00 - andere vrij 0 

6808 00 00  Panelen, platen, tegels, blokken en dergelijke artikelen, van plantaardige vezels, van stro of van 

krullen, spanen, zaagsel of ander afval van hout, gebonden met cement, met gips of met andere 

minerale bindmiddelen 

1,7 0 

6809  Werken van gips of van gipspreparaten   

  - platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd   

6809 11 00 -- uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt 1,7 0 

6809 19 00 -- andere 1,7 0 
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6809 90 00 - andere werken 1,7 0 

6810  Werken van cement, van beton of van kunststeen, ook indien gewapend   

  - dakpannen, tegels, bouwstenen en dergelijke artikelen   

6810 11 -- blokken en stenen voor het bouwbedrijf   

6810 11 10 --- van licht beton (op basis van bimskies, gegranuleerde slakken, enz.) 1,7 0 

6810 11 90 --- andere 1,7 0 

6810 19 -- andere   

6810 19 10 --- dakpannen 1,7 0 

  --- tegels   

6810 19 31 ---- van beton 1,7 0 

6810 19 39 ---- andere 1,7 0 

6810 19 90 --- andere 1,7 0 

  - andere werken   

6810 91 -- geprefabriceerde bouwelementen   

6810 91 10 --- vloerelementen 1,7 0 

6810 91 90 --- andere 1,7 0 

6810 99 00 -- andere 1,7 0 

6811  Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke   

6811 40 00 - bevattende asbest 1,7 0 

  - geen asbest bevattend   
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6811 81 00 -- golfplaten 1,7 0 

6811 82 -- andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen   

6811 82 10 --- leien waarvan de afmetingen 40 × 60 cm niet overschrijden, voor dakbedekking of voor 

gevelbekleding 

1,7 0 

6811 82 90 --- andere 1,7 0 

6811 83 00 -- buizen en hulpstukken daarvoor 1,7 0 

6811 89 00 -- andere werken 1,7 0 

6812  Bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat; 

werken van deze mengsels of van asbest (bijvoorbeeld garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, 

schoeisel, pakking), ook indien gewapend, andere dan bedoeld bij post 6811 of 6813 

  

6812 80 - van crocidoliet   

6812 80 10 -- Bewerkte vezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 1,7 0 

6812 80 90 -- andere 3,7 0 

  - andere   

6812 91 00 -- kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels 3,7 0 

6812 92 00 -- papier, -karton en -vilt 3,7 0 

6812 93 00 -- asbestpakking in vellen of op rollen 3,7 0 

6812 99 -- andere   
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6812 99 10 --- bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat 1,7 0 

6812 99 90 --- andere 3,7 0 

6813  Wrijvingsmateriaal (bijvoorbeeld platen, rollen, banden, segmenten, schijven, ringen), niet 

gemonteerd, voor remmen, voor koppelingen en voor frictiemechanismen, samengesteld met asbest, 

met andere minerale stoffen of met cellulose, ook indien verbonden met textiel of met andere stoffen 

  

6813 20 00 - bevattende asbest 2,7 0 

  - geen asbest bevattend   

6813 81 00 -- remvoering 2,7 0 

6813 89 00 -- andere 2,7 0 

6814  Bewerkt mica en werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, ook 

indien op een drager van papier, van karton of van andere stoffen 

  

6814 10 00 - platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook indien op een drager 1,7 0 

6814 90 00 - andere 1,7 0 

6815  Werken van steen of van andere minerale stoffen (koolstofvezels, werken van koolstofvezels en 

werken van turf daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen 

  

6815 10 - werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik   

6815 10 10 -- koolstofvezels en werken van koolstofvezels vrij 0 

6815 10 90 -- andere vrij 0 
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6815 20 00 - werken van turf vrij 0 

  - andere werken   

6815 91 00 -- bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet vrij 0 

6815 99 -- andere   

6815 99 10 --- van vuurvaste stoffen, met behulp van chemicaliën gebonden vrij 0 

6815 99 90 --- andere vrij 0 

69  HOOFDSTUK 69 - KERAMISCHE PRODUCTEN   

   I. PRODUCTEN VAN DIATOMEEïENAARDE OF VAN DERGELIJKE KIEZELAARDEN EN 

VUURVASTE PRODUCTEN 

  

6901 00 00  Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, 

bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden 

2 0 

6902  Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken, voor 

constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden 

  

6902 10 00 - bevattende, afzonderlijk of tezamen, meer dan 50 gewichtspercenten MgO, CaO of Cr2O3 2 0 

6902 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3), siliciumdioxide (SiO2) of een 

mengsel of verbinding van deze producten 

  

6902 20 10 -- bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide (SiO2) 2 0 

  -- andere   
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6902 20 91 --- bevattende meer dan 7 doch minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 2 0 

6902 20 99 --- andere 2 0 

6902 90 00 - andere 2 0 

6903  Andere vuurvaste keramische voorwerpen (bijvoorbeeld retorten, smeltkroezen, moffels, 

mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes), andere dan van 

diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden 

  

6903 10 00 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een mengsel van deze 

producten 

5 0 

6903 20 - bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) of een mengsel of verbinding 

van aluminiumoxide en siliciumdioxide (SiO2) 

  

6903 20 10 -- bevattende minder dan 45 gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 5 0 

6903 20 90 -- bevattende 45 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide (Al2O3) 5 0 

6903 90 - andere   

6903 90 10 -- bevattende meer dan 25 doch niet meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een 

mengsel van deze producten 

5 0 

6903 90 90 -- andere 5 0 

   II. ANDERE KERAMISCHE PRODUCTEN   

6904  Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen   

6904 10 00 - baksteen 2 0 

6904 90 00 - andere 2 0 
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6905  Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en ander 

bouwmateriaal, van keramische stoffen 

  

6905 10 00 - dakpannen vrij 0 

6905 90 00 - andere vrij 0 

6906 00 00  Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen vrij 0 

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 

  

6907 10 00 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voorzover 

het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm 

5 0 

6907 90 - andere   

6907 90 10 -- splijttegels 5 0 

  -- andere   

6907 90 91 --- van gres 5 0 

6907 90 93 --- van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6907 90 99 --- andere 5 0 

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 

  

6908 10 - tegels, blokjes en dergelijke artikelen, ook in andere dan rechthoekige of vierkante vorm, voorzover 

het grootste vlak kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van minder dan 7 cm 
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6908 10 10 -- van gewoon aardewerk 7 3 

6908 10 90 -- andere 7 3 

6908 90 - andere   

  -- van gewoon aardewerk   

6908 90 11 --- splijttegels 6 0 

  --- andere, met een grootste dikte   

6908 90 21 ---- van niet meer dan 15 mm 5 0 

6908 90 29 ---- van meer dan 15 mm 5 0 

  -- andere   

6908 90 31 --- splijttegels 5 0 

  --- andere   

6908 90 51 ---- waarvan de oppervlakte niet meer bedraagt dan 90 cm² 7 3 

  ---- andere   

6908 90 91 ----- van gres 5 0 

6908 90 93 ----- van faience of van fijn aardewerk 5 0 

6908 90 99 ----- andere 5 0 
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6909  Apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik, van keramische stoffen; troggen, 

bakken en dergelijke bergingsmiddelen, voor het landbouwbedrijf, van keramische stoffen; kruiken en 

dergelijke bergingsmiddelen, voor vervoer of voor verpakking, van keramische stoffen 

  

  - apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik   

6909 11 00 -- van porselein 5 0 

6909 12 00 -- artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van Mohs 5 0 

6909 19 00 -- andere 5 0 

6909 90 00 - andere 5 0 

6910  Gootstenen, wasbakken, zuilen voor wasbakken, badkuipen, bidets, closetpotten, stortbakken, urinoirs 

en dergelijke artikelen voor sanitair gebruik, bestemd om blijvend te worden bevestigd, van keramische 

stoffen 

  

6910 10 00 - van porselein 7 0 

6910 90 00 - andere 7 0 

6911  Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein   

6911 10 00 - keuken- en tafelgerei 12 5 

6911 90 00 - andere 12 5 

6912 00  Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van keramische stoffen, andere dan 

porselein 

  

6912 00 10 - van gewoon aardewerk 5 0 

6912 00 30 - van gres 5,5 0 

6912 00 50 - van faience of van fijn aardewerk 9 5 
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6912 00 90 - andere 7 3 

6913  Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen   

6913 10 00 - van porselein 6 0 

6913 90 - andere   

6913 90 10 -- van gewoon aardewerk 3,5 0 

  -- andere   

6913 90 91 --- van gres 6 0 

6913 90 93 --- van faience of van fijn aardewerk 6 0 

6913 90 99 --- andere 6 0 

6914  Andere werken van keramische stoffen   

6914 10 00 - van porselein 5 0 

6914 90 - andere   

6914 90 10 -- van gewoon aardewerk 3 0 

6914 90 90 -- andere 3 0 

70  HOOFDSTUK 70 - GLAS EN GLASWERK   

7001 00  Glasscherven en ander glasafval; glasmassa   

7001 00 10 - glasscherven en ander glasafval vrij 0 

  - glasmassa   

7001 00 91 -- optisch glas 3 0 
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7001 00 99 -- andere vrij 0 

7002  Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 7018), in staven, in stengels of in buizen, 

onbewerkt 

  

7002 10 00 - kogels 3 0 

7002 20 - staven of stengels   

7002 20 10 -- optisch glas 3 0 

7002 20 90 -- andere 3 0 

  - buizen   

7002 31 00 -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 3 0 

7002 32 00 -- van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin 

tussen 0 °C en 300 °C 

3 0 

7002 39 00 -- andere 3 0 

7003  Gegoten of gewalst glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, 

reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt 

  

  - in platen, niet gewapend   

7003 12 -- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende 

of niet-reflecterende laag 

  

7003 12 10 --- van optisch glas 3 0 

  --- andere   

7003 12 91 ---- voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

7003 12 99 ---- andere 3,8 MIN 0,6 EUR/100 

kg/br 

0 
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7003 19 -- andere   

7003 19 10 --- van optisch glas 3 0 

7003 19 90 --- andere 3,8 MIN 0,6 EUR/100 

kg/br 

0 

7003 20 00 - draadglas in platen 3,8 MIN 0,4 EUR/100 

kg/br 

0 

7003 30 00 - profielen 3 0 

7004  Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-

reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt 

  

7004 20 - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende 

of niet-reflecterende laag 

  

7004 20 10 -- optisch glas 3 0 

  -- ander   

7004 20 91 --- voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

7004 20 99 --- ander 4,4 MIN 0,4 EUR/100 

kg/br 

0 

7004 90 - ander glas   

7004 90 10 -- optisch glas 3 0 

7004 90 70 -- tuindersglas 4,4 MIN 0,4 EUR/100 

kg/br 

0 

  -- ander, met een dikte   

7004 90 92 --- van niet meer dan 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/100 

kg/br 

0 

7004 90 98 --- van meer dan 2,5 mm 4,4 MIN 0,4 EUR/100 

kg/br 

0 
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7005  Vuurgepolijst glas ("float glass") en op een of beide zijden geslepen of gepolijst glas, in platen, ook 

indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, doch niet op andere 

wijze bewerkt 

  

7005 10 - niet gewapend, voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag   

7005 10 05 -- voorzien van een niet-reflecterende laag 3 0 

  -- ander, met een dikte   

7005 10 25 --- van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 10 30 --- van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 10 80 --- van meer dan 4,5 mm 2 0 

  - ander niet-gewapend glas   

7005 21 -- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen   

7005 21 25 --- met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 21 30 --- met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 21 80 --- met een dikte van meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 29 -- ander   

7005 29 25 --- met een dikte van niet meer dan 3,5 mm 2 0 

7005 29 35 --- met een dikte van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 29 80 --- met een dikte van meer dan 4,5 mm 2 0 

7005 30 00 - draadglas 2 0 
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7006 00  Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van 

gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen 

verbonden 

  

7006 00 10 - optisch glas 3 0 

7006 00 90 - ander 3 0 

7007  Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten   

  - veiligheidsglas bestaande uit geharde glasplaten (hardglas)   

7007 11 -- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of 

voor andere voertuigen 

  

7007 11 10 --- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors 3 0 

7007 11 90 --- ander 3 0 

7007 19 -- ander   

7007 19 10 --- geëmailleerd 3 0 

7007 19 20 --- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of 

reflecterende laag 

3 0 

7007 19 80 --- ander 3 0 

  - veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten   

7007 21 -- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of 

voor andere voertuigen 

  

7007 21 20 --- blijkens afmeting en vorm geschikt voor automobielen en tractors 3 0 

7007 21 80 --- ander 3 0 

7007 29 00 -- ander 3 0 
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7008 00  Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden   

7008 00 20 - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of 

reflecterende laag 

3 0 

  - ander   

7008 00 81 -- bestaande uit twee langs de hele omtrek met een randprofiel luchtdicht afgesloten glasplaten en 

gescheiden door lucht, andere gassen of een vacuüm 

3 0 

7008 00 89 -- ander 3 0 

7009  Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen   

7009 10 00 - achteruitkijkspiegels voor voertuigen 4 0 

  - andere   

7009 91 00 -- niet omlijst 4 0 

7009 92 00 -- omlijst 4 0 

7010  Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor 

vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas 

  

7010 10 00 - ampullen 3 0 

7010 20 00 - stoppen, deksels en andere sluitingen 5 0 

7010 90 - andere   

7010 90 10 -- weckglazen 5 0 

  -- andere   
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7010 90 21 --- verkregen uit een buis van glas 5 0 

  --- andere, met een nominale capaciteit   

7010 90 31 ---- van 2,5 l of meer 5 0 

  ---- van minder dan 2,5 l   

  ----- voor voedingswaren en dranken   

  ------ flessen en flacons   

  ------- van niet-gekleurd glas, met een nominale capaciteit   

7010 90 41 -------- van 1 l of meer 5 0 

7010 90 43 -------- van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 5 0 

7010 90 45 -------- van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 5 0 

7010 90 47 -------- van minder dan 0,15 l 5 0 

  ------- van gekleurd glas, met een nominale capaciteit   

7010 90 51 -------- van 1 l of meer 5 0 

7010 90 53 -------- van meer dan 0,33 doch minder dan 1 l 5 0 

7010 90 55 -------- van 0,15 of meer doch niet meer dan 0,33 l 5 0 

7010 90 57 -------- van minder dan 0,15 l 5 0 

  ------ andere, met een nominale capaciteit   

7010 90 61 ------- van 0,25 l of meer 5 0 

7010 90 67 ------- van minder dan 0,25 l 5 0 

  ----- voor farmaceutische producten, met een nominale capaciteit   
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7010 90 71 ------ van meer dan 0,055 l 5 0 

7010 90 79 ------ van niet meer dan 0,055 l 5 0 

  ----- voor andere producten   

7010 90 91 ------ van niet-gekleurd glas 5 0 

7010 90 99 ------ van gekleurd glas 5 0 

7011  Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, 

en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor elektrische lampen, voor kathodestraalbuizen of voor 

dergelijke artikelen 

  

7011 10 00 - voor elektrische verlichting 4 0 

7011 20 00 - voor kathodestraalbuizen 4 0 

7011 90 00 - andere 4 0 

7013  Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk 

gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018) 

  

7013 10 00 - van glaskeramiek 11 7 

  - drinkglazen op voet, andere dan van glaskeramiek   

7013 22 -- van kristal   

7013 22 10 --- handgeschept 11 7 

7013 22 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

7013 28 -- andere   
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7013 28 10 --- handgeschept 11 7 

7013 28 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

  - andere drinkglazen, andere dan van glaskeramiek   

7013 33 -- van kristal   

  --- handgeschept   

7013 33 11 ---- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 

7013 33 19 ---- andere 11 7 

  --- mechanisch vervaardigd   

7013 33 91 ---- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 

7013 33 99 ---- andere 11 7 

7013 37 -- andere   

7013 37 10 --- van hardglas 11 7 

  --- andere   

  ---- handgeschept   

7013 37 51 ----- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 

7013 37 59 ----- andere 11 7 

  ---- mechanisch vervaardigd   

7013 37 91 ----- geslepen of op andere wijze versierd 11 7 
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7013 37 99 ----- andere 11 7 

  - glaswerk voor tafelgebruik (ander dan drinkglazen) of voor keukengebruik, ander dan van 

glaskeramiek 

  

7013 41 -- van kristal   

7013 41 10 --- handgeschept 11 7 

7013 41 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

7013 42 00 -- van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin 

tussen 0 °C en 300 °C 

11 7 

7013 49 -- andere   

7013 49 10 --- van hardglas 11 7 

  --- ander   

7013 49 91 ---- handgeschept 11 7 

7013 49 99 ---- mechanisch vervaardigd 11 7 

  - ander glaswerk   

7013 91 -- van kristal   

7013 91 10 --- handgeschept 11 7 

7013 91 90 --- mechanisch vervaardigd 11 7 

7013 99 00 -- ander 11 7 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1612 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7014 00 00  Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij 

post 7015), niet optisch bewerkt 

3 0 

7015  Horlogeglazen, brillenglazen (al dan niet voor de verbetering van de gezichtsscherpte) en dergelijke 

glazen, gebombeerd, gebogen of op dergelijke wijze bewerkt, doch niet optisch bewerkt; holle glazen, 

bollen en bolsegmenten voor de vervaardiging van deze glazen 

  

7015 10 00 - brillenglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte 3 0 

7015 90 00 - andere 3 0 

7016  Tegels, dakpannen en andere bouwmaterialen van gegoten of geperst glas, ook indien gewapend; 

glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager, voor mozaïeken of voor dergelijke 

decoratieve doeleinden; glas in lood; multicellulair glas of schuimglas, in blokken, in panelen, in 

platen, in schalen of in dergelijke vormen 

  

7016 10 00 - glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke 

decoratieve doeleinden 

8 3 

7016 90 - andere   

7016 90 10 -- glas in lood 3 0 

7016 90 80 -- andere 3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br 0 

7017  Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van 

graad- of maataanwijzingen 

  

7017 10 00 - van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 3 0 
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7017 20 00 - van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin 

tussen 0 °C en 300 °C 

3 0 

7017 90 00 - ander 3 0 

7018  Glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk, alsmede werken 

daarvan, andere dan fancybijouterieën; glazen ogen, andere dan prothesen; beeldjes en andere met de 

blaaslamp vervaardigde glazen ornamenten, andere dan fancybijouterieën; glazen microbolletjes met 

een diameter van niet meer dan 1 mm 

  

7018 10 - glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk   

  -- glazen kralen   

7018 10 11 --- geslepen en mechanisch gepolijst vrij 0 

7018 10 19 --- andere 7 0 

7018 10 30 -- onechte parels vrij 0 

  -- onechte edelstenen   

7018 10 51 --- geslepen en mechanisch gepolijst vrij 0 

7018 10 59 --- andere 3 0 

7018 10 90 -- andere 3 0 

7018 20 00 - glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm 3 0 

7018 90 - andere   

7018 90 10 -- glazen ogen; voorwerpen van klein glaswerk 3 0 
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7018 90 90 -- andere 6 0 

7019  Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld garens, weefsels)   

  - lonten, rovings en garens, ook indien gesneden   

7019 11 00 -- garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm 7 3 

7019 12 00 -- rovings 7 3 

7019 19 -- andere   

7019 19 10 --- van filamenten 7 3 

7019 19 90 --- van stapelvezels 7 3 

  - vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten   

7019 31 00 -- matten 7 0 

7019 32 00 -- vliezen 5 0 

7019 39 00 -- andere 5 0 

7019 40 00 - weefsels van rovings 7 3 

  - andere weefsels   

7019 51 00 -- met een breedte van niet meer dan 30 cm 7 3 

7019 52 00 -- met een breedte van meer dan 30 cm, met platbinding, met een gewicht van minder dan 250 g/m², 

van filamenten van niet meer dan 136 tex per enkelvoudig garen 

7 3 

7019 59 00 -- andere 7 3 

7019 90 - andere   
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7019 90 10 -- niet-verspinbare vezels, los of in vlokken 7 0 

7019 90 30 -- kousen en schalen voor isolatie van buizen 7 0 

  -- andere   

7019 90 91 --- van verspinbare vezels 7 0 

7019 90 99 --- andere 7 0 

7020 00  Ander glaswerk   

7020 00 05 - reactorbuizen en -houders van kwarts, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de 

vervaardiging van halfgeleidermaterialen 

vrij 0 

  - binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met 

vacuümisolatie 

  

7020 00 07 -- niet afgewerkt 3 0 

7020 00 08 -- afgewerkt 6 0 

  - andere   

7020 00 10 -- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxide 3 0 

7020 00 30 -- van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 × 10-6 per Kelvin tussen 0 °C 

en 300 °C 

3 0 

7020 00 80 -- ander 3 0 
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XIV  AFDELING XIV - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, 

EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE 

WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

  

71  HOOFDSTUK 71 - ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN 

HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE 

METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN 

  

   I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN ANDERE EDELSTENEN EN 

HALFEDELSTENEN 

  

7101  Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch 

gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer 

  

7101 10 00 - echte parels vrij 0 

  - gekweekte parels   

7101 21 00 -- onbewerkt vrij 0 

7101 22 00 -- bewerkt vrij 0 

7102  Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet   

7102 10 00 - niet gesorteerd vrij 0 

  - industriediamant   

7102 21 00 -- onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden vrij 0 

7102 29 00 -- andere vrij 0 

  - andere diamant   



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1617 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7102 31 00 -- onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden vrij 0 

7102 39 00 -- andere vrij 0 

7103  Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt 

of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen 

daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het 

vervoer 

  

7103 10 00 - onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt vrij 0 

  - op andere wijze bewerkt   

7103 91 00 -- robijnen, saffieren en smaragden vrij 0 

7103 99 00 -- andere vrij 0 

7104  Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch 

niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, 

niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer 

  

7104 10 00 - piëzo-elektrisch kwarts vrij 0 

7104 20 00 - andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt vrij 0 

7104 90 00 - andere vrij 0 

7105  Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen   

7105 10 00 - van diamant vrij 0 
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7105 90 00 - ander vrij 0 

   II. EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN   

7106  Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in 

poedervorm 

  

7106 10 00 - poeder vrij 0 

  - ander   

7106 91 -- onbewerkt   

7106 91 10 --- met een zilvergehalte van 999 ‰ of meer vrij 0 

7106 91 90 --- met een zilvergehalte van minder dan 999 ‰ vrij 0 

7106 92 -- halfbewerkt   

7106 92 20 --- met een zilvergehalte van 750 ‰ of meer vrij 0 

7106 92 80 --- met een zilvergehalte van minder dan 750 ‰ vrij 0 

7107 00 00  Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt vrij 0 

7108  Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm   

  - niet-monetair goud   

7108 11 00 -- poeder vrij 0 

7108 12 00 -- in andere onbewerkte vorm vrij 0 

7108 13 -- in andere halfbewerkte vorm   
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7108 13 10 --- staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,15 mm 

(de dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7108 13 80 --- andere vrij 0 

7108 20 00 - monetair goud vrij 0 

7109 00 00  Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt vrij 0 

7110  Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm   

  - platina   

7110 11 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 19 -- ander   

7110 19 10 --- staven, draad en profielen, massief; platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,15 mm 

(de dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7110 19 80 --- ander vrij 0 

  - palladium   

7110 21 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 29 00 -- ander vrij 0 

  - rhodium   

7110 31 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 39 00 -- ander vrij 0 

  - iridium, osmium en ruthenium   
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7110 41 00 -- onbewerkt of in poedervorm vrij 0 

7110 49 00 -- ander vrij 0 

7111 00 00  Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt vrij 0 

7112  Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en 

afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt 

voor het terugwinnen van edele metalen 

  

7112 30 00 - as, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen vrij 0 

  - andere   

7112 91 00 -- van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van schuim 

dat andere edele metalen bevat 

vrij 0 

7112 92 00 -- van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van 

schuim dat andere edele metalen bevat 

vrij 0 

7112 99 00 -- andere vrij 0 

   III. BIJOUTERIEïEN, JUWELEN, EDELSMIDSWERK EN ANDERE WERKEN   

7113  Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met 

edele metalen 

  

  - van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen   

7113 11 00 -- van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen 2,5 0 

7113 19 00 -- van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen 2,5 0 
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7113 20 00 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen 4 0 

7114  Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen   

  - van edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen   

7114 11 00 -- van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen 2 0 

7114 19 00 -- van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen 2 0 

7114 20 00 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen 2 0 

7115  Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen   

7115 10 00 - katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas vrij 0 

7115 90 - andere   

7115 90 10 -- van edele metalen 3 0 

7115 90 90 -- van metalen geplateerd met edele metalen 3 0 

7116  Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of 

halfedelstenen 

  

7116 10 00 - van echte of gekweekte parels vrij 0 

7116 20 - van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen   

  -- uitsluitend van natuurlijke edelstenen of halfedelstenen   

7116 20 11 --- halssnoeren, armbanden en andere werken, enkel aaneengeregen, doch zonder sluiting of ander 

toebehoren 

vrij 0 
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7116 20 19 --- andere 2,5 0 

7116 20 90 -- andere 2,5 0 

7117  Fancybijouterieën   

  - van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd   

7117 11 00 -- manchetknopen en dergelijke knopen 4 0 

7117 19 -- andere   

7117 19 10 --- met delen van glas 4 0 

  --- zonder delen van glas   

7117 19 91 ---- verguld, verzilverd of geplatineerd 4 0 

7117 19 99 ---- andere 4 0 

7117 90 00 - andere 4 0 

7118  Munten   

7118 10 - munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten   

7118 10 10 -- van zilver vrij 0 

7118 10 90 -- andere vrij 0 

7118 90 00 - andere vrij 0 
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XV  AFDELING XV - ONEDELE METALEN EN WERKEN DAARVAN   

72  HOOFDSTUK 72 - GIETIJZER, IJZER EN STAAL   

   I. BASISPRODUCTEN; PRODUCTEN IN DE VORM VAN KORRELS OF VAN POEDER   

7201  Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen   

7201 10 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor   

  -- bevattende 0,4 of meer gewichtspercent mangaan   

7201 10 11 --- met een siliciumgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0 

7201 10 19 --- met een siliciumgehalte van meer dan 1 gewichtspercent 1,7 0 

7201 10 30 -- bevattende 0,1 of meer doch minder dan 0,4 gewichtspercent mangaan 1,7 0 

7201 10 90 -- bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent mangaan vrij 0 

7201 20 00 - niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor 2,2 0 

7201 50 - gelegeerd gietijzer; spiegelijzer   

7201 50 10 -- gelegeerd gietijzer bevattende 0,3 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent titaan en 0,5 of 

meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent vanadium 

vrij 0 

7201 50 90 -- ander 1,7 0 

7202  Ferrolegeringen   

  - ferromangaan   
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7202 11 -- bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof   

7202 11 20 --- met een korrel van niet meer dan 5 mm en een mangaangehalte van meer dan 65 gewichtspercenten 2,7 0 

7202 11 80 --- ander 2,7 0 

7202 19 00 -- ander 2,7 0 

  - ferrosilicium   

7202 21 00 -- bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium 5,7 5 

7202 29 -- ander   

7202 29 10 --- met een magnesiumgehalte van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten 5,7 5 

7202 29 90 --- ander 5,7 5 

7202 30 00 - ferrosilicomangaan 3,7 0 

  - ferrochroom   

7202 41 -- bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof   

7202 41 10 --- bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof 4 0 

7202 41 90 --- bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof 4 0 

7202 49 -- ander   

7202 49 10 --- bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof 7 5 

7202 49 50 --- bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof 7 5 

7202 49 90 --- bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof 7 5 
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7202 50 00 - ferrosilicochroom 2,7 0 

7202 60 00 - ferronikkel vrij 0 

7202 70 00 - ferromolybdeen 2,7 0 

7202 80 00 - ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam vrij 0 

  - andere   

7202 91 00 -- ferrotitaan en ferrosilicotitaan 2,7 0 

7202 92 00 -- ferrovanadium 2,7 0 

7202 93 00 -- ferroniobium vrij 0 

7202 99 -- andere   

7202 99 10 --- ferrofosfor vrij 0 

7202 99 30 --- ferrosilicomagnesium 2,7 0 

7202 99 80 --- andere 2,7 0 

7203  Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige 

ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten 

minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen 

  

7203 10 00 - ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts vrij 0 

7203 90 00 - andere vrij 0 

7204  Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal   
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7204 10 00 - resten en afval, van gietijzer vrij 0 

  - resten en afval, van gelegeerd staal   

7204 21 -- van roestvrij staal   

7204 21 10 --- bevattende 8 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7204 21 90 --- andere vrij 0 

7204 29 00 -- andere vrij 0 

7204 30 00 - resten en afval, van vertind ijzer en staal vrij 0 

  - andere resten en afval   

7204 41 -- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in 

pakketten 

  

7204 41 10 --- draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel en vijlsel vrij 0 

  --- afval van het stampen of stansen   

7204 41 91 ---- in pakketten vrij 0 

7204 41 99 ---- andere vrij 0 

7204 49 -- andere   

7204 49 10 --- gefragmenteerd vrij 0 

  --- andere   

7204 49 30 ---- in pakketten vrij 0 
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7204 49 90 ---- andere vrij 0 

7204 50 00 - afvalingots vrij 0 

7205  Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal   

7205 10 00 - korrels vrij 0 

  - poeder   

7205 21 00 -- van gelegeerd staal vrij 0 

7205 29 00 -- ander vrij 0 

   II. IJZER EN NIET-GELEGEERD STAAL   

7206  IJzer (ander dan bedoeld bij post 7203) en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen   

7206 10 00 - ingots vrij 0 

7206 90 00 - andere vrij 0 

7207  Halffabrikaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

  - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7207 11 -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de 

dikte 

  

  --- gewalst of door continugieten verkregen   

7207 11 11 ---- van automatenstaal vrij 0 

  ---- andere   

7207 11 14 ----- met een dikte van niet meer dan 130 mm vrij 0 

7207 11 16 ----- met een dikte van meer dan 130 mm vrij 0 
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7207 11 90 --- gesmeed vrij 0 

7207 12 -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede   

7207 12 10 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 12 90 --- gesmeed vrij 0 

7207 19 -- andere   

  --- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede   

7207 19 12 ---- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 19 19 ---- gesmeed vrij 0 

7207 19 80 --- andere vrij 0 

7207 20 - bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof   

  -- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede waarvan de breedte minder is dan tweemaal de 

dikte 

  

  --- gewalst of door continugieten verkregen   

7207 20 11 ---- van automatenstaal vrij 0 

  ---- andere, bevattende   

7207 20 15 ----- 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7207 20 17 ----- 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7207 20 19 --- gesmeed vrij 0 

  -- andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede   

7207 20 32 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 
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7207 20 39 --- gesmeed vrij 0 

  -- met een cirkelvormige of veelhoekige dwarsdoorsnede   

7207 20 52 --- gewalst of door continugieten verkregen vrij 0 

7207 20 59 --- gesmeed vrij 0 

7207 20 80 -- andere vrij 0 

7208  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 

warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed 

  

7208 10 00 - opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven vrij 0 

  - andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst   

7208 25 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7208 26 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7208 27 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

  - andere, opgerold, enkel warm gewalst   

7208 36 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7208 37 00 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm vrij 0 

7208 38 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7208 39 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

7208 40 00 - niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven vrij 0 

  - andere, niet opgerold, enkel warm gewalst   

7208 51 -- met een dikte van meer dan 10 mm   
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7208 51 20 --- met een dikte van meer dan 15 mm vrij 0 

  --- met een dikte van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte   

7208 51 91 ---- van 2 050 mm of meer vrij 0 

7208 51 98 ---- van minder dan 2 050 mm vrij 0 

7208 52 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm   

7208 52 10 --- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm vrij 0 

  --- andere, met een breedte   

7208 52 91 ---- van 2 050 mm of meer vrij 0 

7208 52 99 ---- van minder dan 2 050 mm vrij 0 

7208 53 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm   

7208 53 10 --- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van niet meer dan 1 250 mm en 

een dikte van 4 mm of meer 

vrij 0 

7208 53 90 --- andere vrij 0 

7208 54 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

7208 90 - andere   

7208 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7208 90 80 -- andere vrij 0 
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7209  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 

koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed 

  

  - opgerold, enkel koud gewalst   

7209 15 00 -- met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 

7209 16 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm   

7209 16 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 16 90 --- andere vrij 0 

7209 17 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm   

7209 17 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

7209 17 90 --- andere vrij 0 

7209 18 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7209 18 10 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

  --- andere   

7209 18 91 ---- met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm vrij 0 

7209 18 99 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 

  - niet opgerold, enkel koud gewalst   

7209 25 00 -- met een dikte van 3 mm of meer vrij 0 

7209 26 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm   

7209 26 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 
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7209 26 90 --- andere vrij 0 

7209 27 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm   

7209 27 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 

7209 27 90 --- andere vrij 0 

7209 28 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7209 28 10 --- dynamoplaat of transformatorplaat vrij 0 

7209 28 90 --- andere vrij 0 

7209 90 - andere   

7209 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7209 90 80 -- andere vrij 0 

7210  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, 

geplateerd of bekleed 

  

  - vertind   

7210 11 00 -- met een dikte van 0,5 mm of meer vrij 0 

7210 12 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7210 12 20 --- blik vrij 0 

7210 12 80 --- andere vrij 0 

7210 20 00 - verlood vrij 0 
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7210 30 00 - elektrolytisch verzinkt vrij 0 

  - op andere wijze verzinkt   

7210 41 00 -- gegolfd vrij 0 

7210 49 00 -- andere vrij 0 

7210 50 00 - bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden vrij 0 

  - bekleed met aluminium   

7210 61 00 -- bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 

7210 69 00 -- andere vrij 0 

7210 70 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof   

7210 70 10 -- blik, gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist vrij 0 

7210 70 80 -- andere vrij 0 

7210 90 - andere   

7210 90 30 -- geplateerd vrij 0 

7210 90 40 -- vertind en bedrukt vrij 0 

7210 90 80 -- andere vrij 0 

7211  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder 

dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed 

  

  - enkel warm gewalst   
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7211 13 00 -- aan vier zijden of in een gesloten kaliber gewalst, met een breedte van meer dan 150 mm en een 

dikte van 4 mm of meer, niet opgerold, zonder in reliëf gewalste motieven 

vrij 0 

7211 14 00 -- andere, met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7211 19 00 -- andere vrij 0 

  - enkel koud gewalst   

7211 23 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7211 23 20 --- dynamoband of transformatorband vrij 0 

  --- andere   

7211 23 30 ---- met een dikte van 0,35 mm of meer vrij 0 

7211 23 80 ---- met een dikte van minder dan 0,35 mm vrij 0 

7211 29 00 -- andere vrij 0 

7211 90 - andere   

7211 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7211 90 80 -- andere vrij 0 

7212  Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder 

dan 600 mm, geplateerd of bekleed 

  

7212 10 - vertind   

7212 10 10 -- blik, enkel aan het oppervlak bewerkt vrij 0 

7212 10 90 -- andere vrij 0 

7212 20 00 - elektrolytisch verzinkt vrij 0 
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7212 30 00 - op andere wijze verzinkt vrij 0 

7212 40 - geverfd, gevernist of bekleed met kunststof   

7212 40 20 -- blik, enkel gevernist; producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, 

gevernist 

vrij 0 

7212 40 80 -- andere vrij 0 

7212 50 - op andere wijze bekleed   

7212 50 20 -- bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden vrij 0 

7212 50 30 -- vernikkeld of verchroomd vrij 0 

7212 50 40 -- verkoperd vrij 0 

  -- bekleed met aluminium   

7212 50 61 --- bekleed met aluminium-zinklegeringen vrij 0 

7212 50 69 --- andere vrij 0 

7212 50 90 -- andere vrij 0 

7212 60 00 - geplateerd vrij 0 

7213  Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7213 10 00 - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen vrij 0 

7213 20 00 - ander, van automatenstaal vrij 0 

  - ander   

7213 91 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm   
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7213 91 10 --- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 

7213 91 20 --- van de soort gebruikt voor bandenkoord vrij 0 

  --- ander   

7213 91 41 ---- bevattende niet meer dan 0,06 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 49 ---- bevattende meer dan 0,06 doch minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 70 ---- bevattende 0,25 of meer doch niet meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 91 90 ---- bevattende meer dan 0,75 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 99 -- ander   

7213 99 10 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7213 99 90 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7214  Staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal, enkel gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm 

geperst, ook indien na het walsen getordeerd 

  

7214 10 00 - gesmeed vrij 0 

7214 20 00 - voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen vrij 0 

7214 30 00 - andere, van automatenstaal vrij 0 

  - andere   

7214 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede   
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7214 91 10 --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7214 91 90 --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7214 99 -- andere   

  --- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7214 99 10 ---- van de soort gebruikt voor het wapenen van beton vrij 0 

  ---- andere, met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter   

7214 99 31 ----- van 80 mm of meer vrij 0 

7214 99 39 ----- van minder dan 80 mm vrij 0 

7214 99 50 ---- andere vrij 0 

  --- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof   

  ---- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter   

7214 99 71 ----- van 80 mm of meer vrij 0 

7214 99 79 ----- van minder dan 80 mm vrij 0 

7214 99 95 ---- andere vrij 0 

7215  Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7215 10 00 - van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0 

7215 50 - andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   
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7215 50 11 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede vrij 0 

7215 50 19 --- andere vrij 0 

7215 50 80 -- bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7215 90 00 - andere vrij 0 

7216  Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7216 10 00 - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 

minder dan 80 mm 

vrij 0 

  - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte van 

minder dan 80 mm 

  

7216 21 00 -- L-profielen vrij 0 

7216 22 00 -- T-profielen vrij 0 

  - U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte 

van 80 mm of meer 

  

7216 31 -- U-profielen   

7216 31 10 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm vrij 0 

7216 31 90 --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm vrij 0 

7216 32 -- I-profielen   

  --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 220 mm   

7216 32 11 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 

7216 32 19 ---- andere vrij 0 

  --- met een lijfhoogte van meer dan 220 mm   
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7216 32 91 ---- met flenzen met evenwijdige vlakken vrij 0 

7216 32 99 ---- andere vrij 0 

7216 33 -- H-profielen   

7216 33 10 --- met een lijfhoogte van 80 of meer doch niet meer dan 180 mm vrij 0 

7216 33 90 --- met een lijfhoogte van meer dan 180 mm vrij 0 

7216 40 - L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met een lijfhoogte 

van 80 mm of meer 

  

7216 40 10 -- L-profielen vrij 0 

7216 40 90 -- T-profielen vrij 0 

7216 50 - andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst   

7216 50 10 -- met een dwarsdoorsnede die kan worden omsloten door een vierkant met een zijde van 80 mm vrij 0 

  -- andere   

7216 50 91 --- platbulbstaal vrij 0 

7216 50 99 --- andere vrij 0 

  - profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

7216 61 -- vervaardigd van gewalste platte producten   

7216 61 10 --- C-, L-, U-, Z-, omega-profielen of open buisprofielen vrij 0 

7216 61 90 --- andere vrij 0 

7216 69 00 -- andere vrij 0 

  - andere   
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7216 91 -- door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte producten   

7216 91 10 --- profielplaten vrij 0 

7216 91 80 --- andere vrij 0 

7216 99 00 -- andere vrij 0 

7217  Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7217 10 - niet bekleed, ook indien gepolijst   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7217 10 10 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm vrij 0 

  --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer   

7217 10 31 ---- voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen vrij 0 

7217 10 39 ---- ander vrij 0 

7217 10 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 10 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 20 - verzinkt   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7217 20 10 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van minder dan 0,8 mm vrij 0 

7217 20 30 --- met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van 0,8 mm of meer vrij 0 

7217 20 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 
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7217 20 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 30 - bekleed met andere onedele metalen   

  -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof   

7217 30 41 --- verkoperd vrij 0 

7217 30 49 --- ander vrij 0 

7217 30 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 30 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

7217 90 - ander   

7217 90 20 -- bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 90 50 -- bevattende 0,25 of meer doch minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof vrij 0 

7217 90 90 -- bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

   III. ROESTVRIJ STAAL   

7218  Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van roestvrij staal   

7218 10 00 - ingots en andere primaire vormen vrij 0 

  - andere   

7218 91 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede   

7218 91 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7218 91 80 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 
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7218 99 -- andere   

  --- met een vierkante dwarsdoorsnede   

7218 99 11 ---- gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 

7218 99 19 ---- gesmeed vrij 0 

  --- andere   

7218 99 20 ---- gewalst of verkregen door continugieten vrij 0 

7218 99 80 ---- gesmeed vrij 0 

7219  Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer   

  - enkel warm gewalst, opgerold   

7219 11 00 -- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7219 12 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm   

7219 12 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 12 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 13 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm   

7219 13 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 13 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 14 -- met een dikte van minder dan 3 mm   

7219 14 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 
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7219 14 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  - enkel warm gewalst, niet opgerold   

7219 21 -- met een dikte van meer dan 10 mm   

7219 21 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 21 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 22 -- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm   

7219 22 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 22 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 23 00 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm vrij 0 

7219 24 00 -- met een dikte van minder dan 3 mm vrij 0 

  - enkel koud gewalst   

7219 31 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7219 32 -- met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm   

7219 32 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 32 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 33 -- met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm   

7219 33 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 33 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 34 -- met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm   
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7219 34 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 34 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 35 -- met een dikte van minder dan 0,5 mm   

7219 35 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 35 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7219 90 - andere   

7219 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7219 90 80 -- andere vrij 0 

7220  Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan 600 mm   

  - enkel warm gewalst   

7220 11 00 -- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7220 12 00 -- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7220 20 - enkel koud gewalst   

  -- met een dikte van 3 mm of meer, bevattende   

7220 20 21 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 29 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  -- met een dikte van meer dan 0,35 doch minder dan 3 mm, bevattende   

7220 20 41 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 49 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  -- met een dikte van niet meer dan 0,35 mm, bevattende   
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7220 20 81 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 20 89 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7220 90 - andere   

7220 90 20 -- geperforeerd vrij 0 

7220 90 80 -- andere vrij 0 

7221 00  Walsdraad van roestvrij staal   

7221 00 10 - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7221 00 90 - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222  Staven en profielen van roestvrij staal   

  - staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst   

7222 11 -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

  --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende   

7222 11 11 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 11 19 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  --- met een diameter van minder dan 80 mm, bevattende   

7222 11 81 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 11 89 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 19 -- andere   
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7222 19 10 --- bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 19 90 --- bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 - staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

  -- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

  --- met een diameter van 80 mm of meer, bevattende   

7222 20 11 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 19 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  --- met een diameter van 25 mm of meer doch minder dan 80 mm, bevattende   

7222 20 21 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 29 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  --- met een diameter van minder dan 25 mm, bevattende   

7222 20 31 ---- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 39 ---- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

  -- andere, bevattende   

7222 20 81 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 20 89 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 - andere staven   

  -- gesmeed, bevattende   
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7222 30 51 --- 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 91 --- minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel vrij 0 

7222 30 97 -- andere vrij 0 

7222 40 - profielen   

7222 40 10 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst vrij 0 

7222 40 50 -- enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen vrij 0 

7222 40 90 -- andere vrij 0 

7223 00  Draad van roestvrij staal   

  - bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel   

7223 00 11 -- bevattende 28 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten nikkel en 20 of meer doch niet meer 

dan 22 gewichtspercenten chroom 

vrij 0 

7223 00 19 -- ander vrij 0 

  - bevattende minder dan 2,5 gewichtspercenten nikkel   

7223 00 91 -- bevattende 13 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten chroom en 3,5 of meer doch niet 

meer dan 6 gewichtspercenten aluminium 

vrij 0 

7223 00 99 -- ander vrij 0 
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   IV. ANDER GELEGEERD STAAL; HOLLE STAVEN VOOR BORINGEN VAN GELEGEERD OF 

VAN NIET-GELEGEERD STAAL 

  

7224  Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van ander gelegeerd staal   

7224 10 - ingots en andere primaire vormen   

7224 10 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7224 10 90 -- andere vrij 0 

7224 90 - andere   

7224 90 02 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

  -- andere   

  --- met een vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede   

  ---- warm gewalst of verkregen door continugieten   

  ----- met een breedte van minder dan tweemaal de dikte   

7224 90 03 ------ van sneldraaistaal vrij 0 

7224 90 05 ------ bevattende niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof, 0,5 of meer doch niet meer 

dan 1,2 gewichtspercent mangaan en 0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium; 

bevattende 0,0008 of meer gewichstpercenten boor (borium) met andere elementen waarvan de 

hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 

vrij 0 

7224 90 07 ------ andere vrij 0 

7224 90 14 ----- andere vrij 0 
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7224 90 18 ---- gesmeed vrij 0 

  --- andere   

  ---- warm gewalst of verkregen door continugieten   

7224 90 31 ----- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

molybdeen 

vrij 0 

7224 90 38 ----- andere vrij 0 

7224 90 90 ---- gesmeed vrij 0 

7225  Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer   

  - van siliciumstaal (transformatorstaal)   

7225 11 00 -- met georiënteerde korrel vrij 0 

7225 19 -- andere   

7225 19 10 --- warm gewalst vrij 0 

7225 19 90 --- koud gewalst vrij 0 

7225 30 - andere, enkel warm gewalst, opgerold   

7225 30 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7225 30 30 -- van sneldraaistaal vrij 0 

7225 30 90 -- andere vrij 0 

7225 40 - andere, enkel warm gewalst, niet opgerold   
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7225 40 12 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7225 40 15 -- van sneldraaistaal vrij 0 

  -- andere   

7225 40 40 --- met een dikte van meer dan 10 mm vrij 0 

7225 40 60 --- met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm vrij 0 

7225 40 90 --- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7225 50 - andere, enkel koud gewalst   

7225 50 20 -- van sneldraaistaal vrij 0 

7225 50 80 -- andere vrij 0 

  - andere   

7225 91 00 -- elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7225 92 00 -- op andere wijze verzinkt vrij 0 

7225 99 00 -- andere vrij 0 

7226  Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm   

  - van siliciumstaal (transformatorstaal)   

7226 11 00 -- met georiënteerde korrel vrij 0 

7226 19 -- andere   

7226 19 10 --- enkel warm gewalst vrij 0 

7226 19 80 --- andere vrij 0 
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7226 20 00 - van sneldraaistaal vrij 0 

  - andere   

7226 91 -- enkel warm gewalst   

7226 91 20 --- van gereedschapsstaal vrij 0 

  --- andere   

7226 91 91 ---- met een dikte van 4,75 mm of meer vrij 0 

7226 91 99 ---- met een dikte van minder dan 4,75 mm vrij 0 

7226 92 00 -- enkel koud gewalst vrij 0 

7226 99 -- andere   

7226 99 10 --- elektrolytisch verzinkt vrij 0 

7226 99 30 --- op andere wijze verzinkt vrij 0 

7226 99 70 --- andere vrij 0 

7227  Walsdraad van ander gelegeerd staal   

7227 10 00 - van sneldraaistaal vrij 0 

7227 20 00 - van siliciummangaanstaal vrij 0 

7227 90 - ander   
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7227 90 10 -- bevattende 0,0008 of meer gewichtspercent boor (borium) met andere elementen waarvan de 

hoeveelheden kleiner zijn dan de in aantekening 1, onder f), op dit hoofdstuk vermelde gehalten 

vrij 0 

7227 90 50 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

molybdeen 

vrij 0 

7227 90 95 -- ander vrij 0 

7228  Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van niet-

gelegeerd staal 

  

7228 10 - staven van sneldraaistaal   

7228 10 20 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm 

geperst en enkel geplateerd 

vrij 0 

7228 10 50 -- gesmeed vrij 0 

7228 10 90 -- andere vrij 0 

7228 20 - staven van siliciummangaanstaal   

7228 20 10 -- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst vrij 0 

  -- andere   

7228 20 91 --- enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst; warm gewalst, warm getrokken of warm 

geperst en enkel geplateerd 

vrij 0 

7228 20 99 --- andere vrij 0 
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7228 30 - andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst   

7228 30 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

  -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

molybdeen 

  

7228 30 41 --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 30 49 --- andere vrij 0 

  -- andere   

  --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

7228 30 61 ---- met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 30 69 ---- met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0 

7228 30 70 --- met een rechthoekige dwarsdoorsnede, aan vier zijden warm gewalst vrij 0 

7228 30 89 --- andere vrij 0 

7228 40 - andere staven, enkel gesmeed   

7228 40 10 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 40 90 -- andere vrij 0 

7228 50 - andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen   

7228 50 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 
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7228 50 40 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

molybdeen 

vrij 0 

  -- andere   

  --- met een cirkelvormige dwarsdoorsnede   

7228 50 61 ---- met een diameter van 80 mm of meer vrij 0 

7228 50 69 ---- met een diameter van minder dan 80 mm vrij 0 

7228 50 80 --- andere vrij 0 

7228 60 - andere staven   

7228 60 20 -- van gereedschapsstaal vrij 0 

7228 60 80 -- andere vrij 0 

7228 70 - profielen   

7228 70 10 -- enkel warm gewalst, warm getrokken of enkel warm geperst vrij 0 

7228 70 90 -- andere vrij 0 

7228 80 00 - holle staven voor boringen vrij 0 

7229  Draad van ander gelegeerd staal   

7229 20 00 - van siliciummangaanstaal vrij 0 

7229 90 - ander   

7229 90 20 -- van sneldraaistaal vrij 0 

7229 90 50 -- bevattende 0,9 of meer doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en 0,5 of meer doch niet 

meer dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig niet meer dan 0,5 gewichtspercent 

molybdeen 

vrij 0 

7229 90 90 -- ander vrij 0 
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73  HOOFDSTUK 73 - WERKEN VAN GIETIJZER, VAN IJZER EN VAN STAAL   

7301  Damwandprofielen van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette 

delen; gelaste profielen van ijzer of van staal 

  

7301 10 00 - damwandprofielen vrij 0 

7301 20 00 - gelaste profielen vrij 0 

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 

  

7302 10 - rails   

7302 10 10 -- stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal vrij 0 

  -- andere   

  --- nieuwe   

  ---- vignolerails   

7302 10 21 ----- wegende per meter 46 kg of meer vrij 0 

7302 10 23 ----- wegende per meter 27 kg of meer doch minder dan 46 kg vrij 0 

7302 10 29 ----- wegende per meter minder dan 27 kg vrij 0 

7302 10 40 ---- groefrails vrij 0 
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7302 10 50 ---- andere vrij 0 

7302 10 90 --- gebruikte vrij 0 

7302 30 00 - wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels 2,7 0 

7302 40 00 - lasplaten en onderlegplaten vrij 0 

7302 90 00 - andere vrij 0 

7303 00  Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer   

7303 00 10 - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 3,2 0 

7303 00 90 - andere 3,2 0 

7304  Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal   

  - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen   

7304 11 00 -- van roestvrij staal vrij 0 

7304 19 -- andere   

7304 19 10 --- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 

7304 19 30 --- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 19 90 --- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

  - bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort 

gebruikt bij de olie- of gaswinning 

  

7304 22 00 -- boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal vrij 0 

7304 23 00 -- andere boorpijpen (drill pipes) vrij 0 

7304 24 00 -- andere, van roestvrij staal vrij 0 
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7304 29 -- andere   

7304 29 10 --- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 

7304 29 30 --- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 mm doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 29 90 --- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

  - andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

7304 31 -- koud getrokken of koud gewalst   

7304 31 20 --- precisiebuizen vrij 0 

7304 31 80 --- andere vrij 0 

7304 39 -- andere   

7304 39 10 --- 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 

vrij 0 

  --- andere   

7304 39 30 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 421 mm en een wanddikte van meer dan 10,5 mm vrij 0 

  ---- andere   

  ----- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd   

7304 39 52 ------ verzinkt vrij 0 

7304 39 58 ------ andere vrij 0 

  ----- andere, met een uitwendige diameter   
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7304 39 92 ------ van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 

7304 39 93 ------ van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 39 99 ------ van meer dan 406,4 mm vrij 0 

  - andere, met rond profiel, van roestvrij staal   

7304 41 00 -- koud getrokken of koud gewalst vrij 0 

7304 49 -- andere   

7304 49 10 --- 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 

vrij 0 

  --- andere   

7304 49 93 ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 

7304 49 95 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 49 99 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 

  - andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal   

7304 51 -- koud getrokken of koud gewalst   

  --- recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch 

niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten 

chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte 

  



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1659 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

7304 51 12 ---- van niet meer dan 0,5 m vrij 0 

7304 51 18 ---- van meer dan 0,5 m vrij 0 

  --- andere   

7304 51 81 ---- precisiebuizen vrij 0 

7304 51 89 ---- andere vrij 0 

7304 59 -- andere   

7304 59 10 --- 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 

vrij 0 

  --- andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten 

minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer 

dan 2 gewichtspercenten chroom en indien aanwezig ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met 

een lengte 

  

7304 59 32 ---- van niet meer dan 0,5 m vrij 0 

7304 59 38 ---- van meer dan 0,5 m vrij 0 

  --- andere   

7304 59 92 ---- met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm vrij 0 

7304 59 93 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 

7304 59 99 ---- met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm vrij 0 
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7304 90 00 - andere vrij 0 

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 

  

  - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen   

7305 11 00 -- overlangs gelast, door booglassen onder poederdek vrij 0 

7305 12 00 -- op andere wijze overlangs gelast vrij 0 

7305 19 00 -- andere vrij 0 

7305 20 00 - bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning vrij 0 

  - andere, gelast   

7305 31 00 -- overlangs gelast vrij 0 

7305 39 00 -- andere vrij 0 

7305 90 00 - andere vrij 0 

7306  Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met 

enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal 

  

  - buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen   

7306 11 -- gelast, van roestvrij staal   

7306 11 10 --- overlangs gelast vrij 0 

7306 11 90 --- spiraalvormig gelast vrij 0 
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7306 19 -- andere   

7306 19 10 --- overlangs gelast vrij 0 

7306 19 90 --- spiraalvormig gelast vrij 0 

  - bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort 

gebruikt bij de olie- of gaswinning 

  

7306 21 00 -- gelast, van roestvrij staal vrij 0 

7306 29 00 -- andere vrij 0 

7306 30 - andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal   

  -- precisiebuizen, met een wanddikte   

7306 30 11 --- van niet meer dan 2 mm vrij 0 

7306 30 19 --- van meer dan 2 mm vrij 0 

  -- andere   

  --- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien (zogenaamde gasbuizen)   

7306 30 41 ---- verzinkt vrij 0 

7306 30 49 ---- andere vrij 0 

  --- andere, met een uitwendige diameter   

  ---- van niet meer dan 168,3 mm   

7306 30 72 ----- verzinkt vrij 0 

7306 30 77 ----- andere vrij 0 

7306 30 80 ---- van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm vrij 0 
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7306 40 - andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal   

7306 40 20 -- koud getrokken of koud gewalst vrij 0 

7306 40 80 -- andere vrij 0 

7306 50 - andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal   

7306 50 20 -- precisiebuizen vrij 0 

7306 50 80 -- andere vrij 0 

  - andere, gelast, ander dan met rond profiel   

7306 61 -- met vierkant of rechthoekig profiel   

7306 61 10 --- van roestvrij staal vrij 0 

  --- andere   

7306 61 92 ---- met een wanddikte van niet meer dan 2 mm vrij 0 

7306 61 99 ---- met een wanddikte van 2 mm of meer vrij 0 

7306 69 -- met ander profiel   

7306 69 10 --- van roestvrij staal vrij 0 

7306 69 90 --- andere vrij 0 

7306 90 00 - andere vrij 0 

7307  Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van 

gietijzer, van ijzer of van staal 

  

  - gegoten   

7307 11 -- van niet-smeedbaar gietijzer   
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7307 11 10 --- voor buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor drukleidingen 3,7 0 

7307 11 90 --- andere 3,7 0 

7307 19 -- andere   

7307 19 10 --- van smeedbaar gietijzer 3,7 0 

7307 19 90 --- andere 3,7 0 

  - andere, van roestvrij staal   

7307 21 00 -- flenzen 3,7 0 

7307 22 -- ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad   

7307 22 10 --- moffen vrij 0 

7307 22 90 --- ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 23 -- hulpstukken, door stomplassen te bevestigen   

7307 23 10 --- ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 23 90 --- andere 3,7 0 

7307 29 -- andere   

7307 29 10 --- met schroefdraad 3,7 0 

7307 29 30 --- door lassen te bevestigen 3,7 0 

7307 29 90 --- andere 3,7 0 

  - andere   

7307 91 00 -- flenzen 3,7 0 
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7307 92 -- ellebogen, bochten en moffen, met schroefdraad   

7307 92 10 --- moffen vrij 0 

7307 92 90 --- ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 93 -- hulpstukken, door stomplassen te bevestigen   

  --- met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 609,6 mm   

7307 93 11 ---- ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 93 19 ---- andere 3,7 0 

  --- met een grootste uitwendige diameter van meer dan 609,6 mm   

7307 93 91 ---- ellebogen en bochten 3,7 0 

7307 93 99 ---- andere 3,7 0 

7307 99 -- andere   

7307 99 10 --- met schroefdraad 3,7 0 

7307 99 30 --- door lassen te bevestigen 3,7 0 

7307 99 90 --- andere 3,7 0 

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, van ijzer 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 
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7308 10 00 - bruggen en brugdelen vrij 0 

7308 20 00 - vakwerkmasten en andere masten vrij 0 

7308 30 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels vrij 0 

7308 40 - steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal   

7308 40 10 -- materiaal voor de ondersteuning in de mijnbouw vrij 0 

7308 40 90 -- ander vrij 0 

7308 90 - andere   

7308 90 10 -- waterkeringen, sluisdeuren, laad- en lossteigers, vaste droogdokken en andere waterbouwkundige 

constructiewerken 

vrij 0 

  -- andere   

  --- geheel of hoofdzakelijk bestaande uit platen   

7308 90 51 ---- gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag vrij 0 

7308 90 59 ---- andere vrij 0 

7308 90 99 --- andere vrij 0 

7309 00  Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere 

dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van staal, met een 

inhoudsruimte van meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting 

om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende 

bekleding 

  

7309 00 10 - voor gassen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas) 2,2 0 

  - voor vloeistoffen   
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7309 00 30 -- inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 2,2 0 

  -- andere, met een inhoudsruimte   

7309 00 51 --- van meer dan 100 000 l 2,2 0 

7309 00 59 --- van niet meer dan 100 000 l 2,2 0 

7309 00 90 - voor vaste stoffen 2,2 0 

7310  Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke 

goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van gietijzer, van ijzer of van 

staal, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of 

van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een 

warmte-isolerende bekleding 

  

7310 10 00 - met een inhoudsruimte van 50 l of meer 2,7 0 

  - met een inhoudsruimte van minder dan 50 l   

7310 21 -- blikken die door solderen of door felsen worden gesloten   

7310 21 11 --- blikken van de soort gebruikt voor voedingsmiddelen 2,7 0 

7310 21 19 --- blikken van de soort gebruikt voor dranken 2,7 0 

  --- andere, met een wanddikte   

7310 21 91 ---- van minder dan 0,5 mm 2,7 0 

7310 21 99 ---- van 0,5 mm of meer 2,7 0 

7310 29 -- andere   

7310 29 10 --- met een wanddikte van minder dan 0,5 mm 2,7 0 
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7310 29 90 --- met een wanddikte van 0,5 mm of meer 2,7 0 

7311 00  Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer, van ijzer of van staal   

7311 00 10 - naadloze 2,7 0 

  - andere, met een inhoud   

7311 00 91 -- van minder dan 1 000 l 2,7 0 

7311 00 99 -- van 1 000 l of meer 2,7 0 

7312  Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet geïsoleerd voor het geleiden 

van elektriciteit 

  

7312 10 - kabels en strengen   

7312 10 20 -- van roestvrij staal vrij 0 

  -- andere, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede   

  --- van niet meer dan 3 mm   

7312 10 41 ---- bekleed met koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 

7312 10 49 ---- andere vrij 0 

  --- van meer dan 3 mm   

  ---- strengen   

7312 10 61 ----- niet bekleed vrij 0 

  ----- bekleed   

7312 10 65 ------ verzinkt vrij 0 
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7312 10 69 ------ andere vrij 0 

  ---- kabels, gesloten kabels daaronder begrepen   

  ----- niet bekleed of enkel verzinkt, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede   

7312 10 81 ------ van meer dan 3 doch niet meer dan 12 mm vrij 0 

7312 10 83 ------ van meer dan 12 doch niet meer dan 24 mm vrij 0 

7312 10 85 ------ van meer dan 24 doch niet meer dan 48 mm vrij 0 

7312 10 89 ------ van meer dan 48 mm vrij 0 

7312 10 98 ----- andere vrij 0 

7312 90 00 - andere vrij 0 

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 

vrij 0 

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 

  

  - geweven metaaldoek   

7314 12 00 -- eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal vrij 0 

7314 14 00 -- ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal vrij 0 

7314 19 00 -- ander vrij 0 
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7314 20 - metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast, van draad waarvan de grootste afmeting der 

dwarsdoorsnede 3 mm of meer bedraagt en met een maas van 100 cm² of meer 

  

7314 20 10 -- van geribde draad vrij 0 

7314 20 90 -- ander vrij 0 

  - ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast   

7314 31 00 -- verzinkt vrij 0 

7314 39 00 -- ander vrij 0 

  - ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk   

7314 41 -- verzinkt   

7314 41 10 --- zeskant vlechtwerk vrij 0 

7314 41 90 --- ander vrij 0 

7314 42 -- bekleed met kunststof   

7314 42 10 --- zeskant vlechtwerk vrij 0 

7314 42 90 --- ander vrij 0 

7314 49 00 -- ander vrij 0 

7314 50 00 - plaatgaas vrij 0 

7315  Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal   

  - scharnierende kettingen en delen daarvan   

7315 11 -- rolkettingen   
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7315 11 10 --- van de soort gebruikt voor rijwielen of voor motorrijwielen 2,7 0 

7315 11 90 --- andere 2,7 0 

7315 12 00 -- andere kettingen 2,7 0 

7315 19 00 -- delen 2,7 0 

7315 20 00 - sneeuwkettingen 2,7 0 

  - andere kettingen   

7315 81 00 -- damkettingen 2,7 0 

7315 82 -- andere kettingen, met gelaste schakels   

7315 82 10 --- vervaardigd uit materiaal waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede niet meer dan 16 mm 

bedraagt 

2,7 0 

7315 82 90 --- vervaardigd uit materiaal waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede meer dan 16 mm 

bedraagt 

2,7 0 

7315 89 00 -- andere 2,7 0 

7315 90 00 - andere delen 2,7 0 

7316 00 00  Ankers, dreggen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal 2,7 0 

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 

  

7317 00 10 - punaises vrij 0 

  - andere   

  -- uit draad   
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7317 00 20 --- nagels en spijkers in strippen, ook indien op rollen vrij 0 

7317 00 40 --- nagels en spijkers van staal, gehard, bevattende 0,5 of meer gewichtspercenten koolstof vrij 0 

  --- andere   

7317 00 61 ---- verzinkt vrij 0 

7317 00 69 ---- andere vrij 0 

7317 00 90 -- andere vrij 0 

7318  Schroeven, bouten, moeren, kraagschroeven, schroefhaken, massieve klinknagels en klinkbouten, 

splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en andere verende 

sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van gietijzer, van ijzer of van staal 

  

  - artikelen met schroefdraad   

7318 11 00 -- kraagschroeven 3,7 0 

7318 12 -- andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken   

7318 12 10 --- van roestvrij staal 3,7 0 

7318 12 90 --- andere 3,7 0 

7318 13 00 -- oogschroeven en schroefhaken 3,7 0 

7318 14 -- zelftappende schroeven   

7318 14 10 --- van roestvrij staal 3,7 0 

  --- andere   

7318 14 91 ---- plaatschroeven 3,7 0 
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7318 14 99 ---- andere 3,7 0 

7318 15 -- andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen   

7318 15 10 --- schroeven, gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de dikte van de schacht niet 

meer bedraagt dan 6 mm 

3,7 0 

  --- andere   

7318 15 20 ---- voor het bevestigen van bestanddelen van spoorbanen 3,7 0 

  ---- andere   

  ----- zonder kop   

7318 15 30 ------ van roestvrij staal 3,7 0 

  ------ andere, met een trekvastheid   

7318 15 41 ------- van minder dan 800 MPa 3,7 0 

7318 15 49 ------- van 800 MPa of meer 3,7 0 

  ----- met kop   

  ------ met gleuf of kruisgleuf   

7318 15 51 ------- van roestvrij staal 3,7 0 

7318 15 59 ------- andere 3,7 0 

  ------ met binnenzeskant   

7318 15 61 ------- van roestvrij staal 3,7 0 

7318 15 69 ------- andere 3,7 0 

  ------ zeskantkop   
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7318 15 70 ------- van roestvrij staal 3,7 0 

  ------- andere, met een trekvastheid   

7318 15 81 -------- van minder dan 800 MPa 3,7 0 

7318 15 89 -------- van 800 MPa of meer 3,7 0 

7318 15 90 ------ andere 3,7 0 

7318 16 -- moeren   

7318 16 10 --- gedraaid of gedecolleteerd uit massief materiaal en waarvan de diameter van de opening niet meer 

bedraagt dan 6 mm 

3,7 0 

  --- andere   

7318 16 30 ---- van roestvrij staal 3,7 0 

  ---- andere   

7318 16 50 ----- borgmoeren 3,7 0 

  ----- andere, met een binnendiameter   

7318 16 91 ------ van niet meer dan 12 mm 3,7 0 

7318 16 99 ------ van meer dan 12 mm 3,7 0 

7318 19 00 -- andere 3,7 0 

  - artikelen zonder schroefdraad   

7318 21 00 -- veerringen en andere verende sluitringen 3,7 0 

7318 22 00 -- andere sluitringen 3,7 0 

7318 23 00 -- massieve klinknagels en klinkbouten 3,7 0 
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7318 24 00 -- splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën 3,7 0 

7318 29 00 -- andere 3,7 0 

7319  Naainaalden, breipennen, rijgnaalden, haakpennen, borduurpriemen en dergelijke artikelen, voor 

handwerk, van ijzer of van staal; veiligheidsspelden en andere spelden, van ijzer of van staal, elders 

genoemd noch elders onder begrepen 

  

7319 20 00 - veiligheidsspelden 2,7 0 

7319 30 00 - andere spelden 2,7 0 

7319 90 - andere   

7319 90 10 -- naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden 2,7 0 

7319 90 90 -- andere 2,7 0 

7320  Veren en veerbladen, van ijzer of van staal   

7320 10 - bladveren en veerbladen daarvoor   

  -- warm gevormd   

7320 10 11 --- paraboolveren en veerbladen daarvoor 2,7 0 

7320 10 19 --- andere 2,7 0 

7320 10 90 -- andere 2,7 0 

7320 20 - schroefveren   

7320 20 20 -- warm gevormd 2,7 0 

  -- andere   

7320 20 81 --- drukveren (met uitzondering van voluutveren) 2,7 0 
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7320 20 85 --- trekveren 2,7 0 

7320 20 89 --- andere 2,7 0 

7320 90 - andere   

7320 90 10 -- vlakke spiraalveren 2,7 0 

7320 90 30 -- schotelveren 2,7 0 

7320 90 90 -- andere 2,7 0 

7321  Kachels, kookketels met vuurhaard, keukenfornuizen (die, welke mede dienen voor centrale 

verwarming daaronder begrepen), barbecues, vuurpotten, gaskookplaten, bordenwarmers en dergelijke 

niet-elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of 

van staal 

  

  - kook- of braadtoestellen en bordenwarmers   

7321 11 -- voor gas of voor gas en andere brandstof   

7321 11 10 --- voorzien van oven, afzonderlijke ovens daaronder begrepen 2,7 0 

7321 11 90 --- andere 2,7 0 

7321 12 00 -- voor vloeibare brandstof 2,7 0 

7321 19 00 -- andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 2,7 0 

  - andere toestellen   

7321 81 -- voor gas of voor gas en andere brandstof   

7321 81 10 --- met afvoer voor de verbrandingsgassen 2,7 0 

7321 81 90 --- andere 2,7 0 
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7321 82 -- voor vloeibare brandstof   

7321 82 10 --- met afvoer voor de verbrandingsgassen 2,7 0 

7321 82 90 --- andere 2,7 0 

7321 89 00 -- andere, toestellen voor vaste brandstof daaronder begrepen 2,7 0 

7321 90 00 - delen 2,7 0 

7322  Radiatoren voor centrale verwarming, niet-elektrisch verwarmd, alsmede delen daarvan, van gietijzer, 

van ijzer of van staal; luchtverhitters en apparaten voor het verspreiden van warme lucht (andere dan die 

met een elektrische warmtebron), ook indien deze apparaten tevens geschikt zijn voor het verspreiden 

van gekoelde of geconditioneerde lucht, voorzien van een door een motor aangedreven ventilator of 

blaasinrichting, alsmede delen van deze verwarmingsapparaten, van gietijzer, van ijzer of van staal 

  

  - radiatoren en delen daarvan   

7322 11 00 -- van gietijzer 3,2 0 

7322 19 00 -- andere 3,2 0 

7322 90 00 - andere 3,2 0 

7323  Keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal; 

ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, 

voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden, van ijzer of van staal 

  

7323 10 00 - ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, 

voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 

3,2 0 

  - andere   

7323 91 00 -- van gietijzer, niet geëmailleerd 3,2 0 

7323 92 00 -- van gietijzer, geëmailleerd 3,2 0 

7323 93 -- van roestvrij staal   
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7323 93 10 --- tafelgerei 3,2 0 

7323 93 90 --- andere 3,2 0 

7323 94 -- van ijzer of van staal, geëmailleerd   

7323 94 10 --- tafelgerei 3,2 0 

7323 94 90 --- andere 3,2 0 

7323 99 -- andere   

7323 99 10 --- tafelgerei 3,2 0 

  --- andere   

7323 99 91 ---- gevernist of geverfd 3,2 0 

7323 99 99 ---- andere 3,2 0 

7324  Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal   

7324 10 00 - gootstenen en wasbakken van roestvrij staal 2,7 0 

  - badkuipen   

7324 21 00 -- van gietijzer, ook indien geëmailleerd 3,2 0 

7324 29 00 -- andere 3,2 0 

7324 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 3,2 0 

7325  Andere gegoten werken van ijzer of van staal   

7325 10 - van niet-smeedbaar gietijzer   
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7325 10 50 -- straatpotten 1,7 0 

  -- andere   

7325 10 92 --- artikelen voor rioleringswerken of voor andere leidingen 1,7 0 

7325 10 99 --- andere 1,7 0 

  - andere   

7325 91 00 -- kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 2,7 0 

7325 99 -- andere   

7325 99 10 --- van smeedbaar gietijzer 2,7 0 

7325 99 90 --- andere 2,7 0 

7326  Andere werken van ijzer of van staal   

  - gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt   

7326 11 00 -- kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines 2,7 0 

7326 19 -- andere   

7326 19 10 --- gesmeed 2,7 0 

7326 19 90 --- andere 2,7 0 

7326 20 - werken van ijzer- of staaldraad   

7326 20 30 -- kooien en volières 2,7 0 

7326 20 50 -- manden en korven van draad 2,7 0 

7326 20 80 -- andere 2,7 0 
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7326 90 - andere   

7326 90 10 -- tabaksdozen, sigarettenkokers, poederdozen, lippenstifthouders en dergelijke artikelen voor 

persoonlijk gebruik 

2,7 0 

7326 90 30 -- ladders en trapladders 2,7 0 

7326 90 40 -- paletten en laadborden voor de behandeling van goederen 2,7 0 

7326 90 50 -- haspels voor kabels, slangen, enz. 2,7 0 

7326 90 60 -- niet-mechanische ventilators (luchtroosters en dergelijke), dakgoten, bevestigingshaken en andere 

artikelen voor bouwwerken 

2,7 0 

7326 90 70 -- slibemmers en dergelijke artikelen van plaatstaal voor het filtreren van water bij de ingang van 

rioleringen 

2,7 0 

  -- andere werken van ijzer of staal   

7326 90 91 --- gesmeed 2,7 0 

7326 90 93 --- gestampt 2,7 0 

7326 90 95 --- gesinterd 2,7 0 

7326 90 98 --- andere 2,7 0 

74  HOOFDSTUK 74 - KOPER EN WERKEN VAN KOPER   

7401 00 00  Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper) vrij 0 

7402 00 00  Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren vrij 0 

7403  Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw   

  - geraffineerd koper   

7403 11 00 -- kathoden en in stukken gesneden kathoden vrij 0 

7403 12 00 -- wire-bars vrij 0 
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7403 13 00 -- billets vrij 0 

7403 19 00 -- andere vrij 0 

  - koperlegeringen   

7403 21 00 -- koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 

7403 22 00 -- koper-tinlegeringen (brons) vrij 0 

7403 29 00 -- andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen bedoeld bij post 7405) vrij 0 

7404 00  Resten en afval, van koper   

7404 00 10 - van geraffineerd koper vrij 0 

  - van koperlegeringen   

7404 00 91 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) vrij 0 

7404 00 99 -- andere vrij 0 

7405 00 00  Toeslaglegeringen van koper vrij 0 

7406  Poeder en schilfers, van koper   

7406 10 00 - poeder, andere dan met lamellaire structuur vrij 0 

7406 20 00 - poeder met lamellaire structuur; schilfers vrij 0 

7407  Staven en profielen, van koper   

7407 10 00 - van geraffineerd koper 4,8 5 

  - van koperlegeringen   

7407 21 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)   
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7407 21 10 --- staven 4,8 5 

7407 21 90 --- profielen 4,8 5 

7407 29 -- andere   

7407 29 10 --- van koper-nikkellegeringen of koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 5 

7407 29 90 --- andere 4,8 5 

7408  Draad van koper   

  - van geraffineerd koper   

7408 11 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm overtreft 4,8 5 

7408 19 -- ander   

7408 19 10 --- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm overtreft 4,8 5 

7408 19 90 --- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 0,5 mm niet overtreft 4,8 5 

  - van koperlegeringen   

7408 21 00 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper) 4,8 5 

7408 22 00 -- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 5 

7408 29 00 -- andere 4,8 5 

7409  Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm   

  - van geraffineerd koper   

7409 11 00 -- opgerold 4,8 5 

7409 19 00 -- andere 4,8 5 

  - van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)   
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7409 21 00 -- opgerold 4,8 5 

7409 29 00 -- andere 4,8 5 

  - van koper-tinlegeringen (brons)   

7409 31 00 -- opgerold 4,8 5 

7409 39 00 -- andere 4,8 5 

7409 40 - van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)   

7409 40 10 -- van koper-nikkellegeringen 4,8 5 

7409 40 90 -- van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 5 

7409 90 00 - van andere koperlegeringen 4,8 5 

7410  Bladkoper (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke 

dragers) met een dikte van niet meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

  

  - niet op een drager   

7410 11 00 -- van geraffineerd koper 5,2 5 

7410 12 00 -- van koperlegeringen 5,2 5 

  - op een drager   

7410 21 00 -- van geraffineerd koper 5,2 5 

7410 22 00 -- van koperlegeringen 5,2 5 

7411  Buizen en pijpen, van koper   
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7411 10 - van geraffineerd koper   

  -- recht, met een wanddikte   

7411 10 11 --- van meer dan 0,6 mm 4,8 5 

7411 10 19 --- van niet meer dan 0,6 mm 4,8 5 

7411 10 90 -- andere 4,8 5 

  - van koperlegeringen   

7411 21 -- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)   

7411 21 10 --- recht 4,8 5 

7411 21 90 --- andere 4,8 5 

7411 22 00 -- van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver) 4,8 5 

7411 29 00 -- andere 4,8 5 

7412  Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van koper (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, 

moffen) 

  

7412 10 00 - van geraffineerd koper 5,2 5 

7412 20 00 - van koperlegeringen 5,2 5 

7413 00  Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet-geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit   

7413 00 20 - van geraffineerd koper 5,2 5 

7413 00 80 - van koperlegeringen 5,2 5 
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7415  Draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen, van koper of met schacht 

van ijzer of van staal en een koperen kop; schroeven, bouten, moeren, schroefhaken, klinknagels en 

klinkbouten, splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten, spieën, sluitringen (veerringen en 

andere verende sluitringen daaronder begrepen) en dergelijke artikelen, van koper 

  

7415 10 00 - draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen 4 0 

  - andere artikelen, zonder schroefdraad   

7415 21 00 -- sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen) 3 0 

7415 29 00 -- andere 3 0 

  - andere artikelen, met schroefdraad   

7415 33 00 -- schroeven; bouten en moeren 3 0 

7415 39 00 -- andere 3 0 

7418  Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van koper; 

sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of 

voor dergelijke doeleinden, van koper 

  

  - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, 

schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 

  

7418 11 00 -- sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of 

voor dergelijke doeleinden 

3 0 

7418 19 -- andere   

7418 19 10 --- Komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet-elektrisch, alsmede delen daarvan 4 0 

7418 19 90 --- andere 3 0 

7418 20 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 3 0 
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7419  Andere werken van koper   

7419 10 00 - kettingen en delen daarvan 3 0 

  - andere   

7419 91 00 -- gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder bewerkt 3 0 

7419 99 -- andere   

7419 99 10 --- doek (met inbegrip van band zonder einde), rasters en netten van koperdraad waarvan de doorsnede 

nooit meer dan 6 mm bedraagt; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of bandkoper 

4,3 0 

7419 99 30 --- Veren 4 0 

7419 99 90 --- andere 3 0 

75  HOOFDSTUK 75 - NIKKEL EN WERKEN VAN NIKKEL   

7501  Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie   

7501 10 00 - nikkelmatte vrij 0 

7501 20 00 - nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie vrij 0 

7502  Ruw nikkel   

7502 10 00 - niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7502 20 00 - nikkellegeringen vrij 0 

7503 00  Resten en afval, van nikkel   

7503 00 10 - van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7503 00 90 - van nikkellegeringen vrij 0 
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7504 00 00  Poeder en schilfers, van nikkel vrij 0 

7505  Staven, profielen en draad, van nikkel   

  - staven en profielen   

7505 11 00 -- van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7505 12 00 -- van nikkellegeringen 2,9 0 

  - draad   

7505 21 00 -- van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7505 22 00 -- van nikkellegeringen 2,9 0 

7506  Platen, bladen en strippen, van nikkel   

7506 10 00 - van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7506 20 00 - van nikkellegeringen 3,3 0 

7507  Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen), van nikkel 

  

  - buizen en pijpen   

7507 11 00 -- van niet-gelegeerd nikkel vrij 0 

7507 12 00 -- van nikkellegeringen vrij 0 

7507 20 00 - hulpstukken voor buisleidingen 2,5 0 

7508  Andere werken van nikkel   

7508 10 00 - metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad vrij 0 

7508 90 00 - andere vrij 0 
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76  HOOFDSTUK 76 - ALUMINIUM EN WERKEN VAN ALUMINIUM   

7601  Ruw aluminium   

7601 10 00 - niet-gelegeerd aluminium 3 3 

7601 20 - aluminiumlegeringen   

7601 20 10 -- primair 6 5 

  -- secundair   

7601 20 91 --- in ingots of in vloeibare staat 6 5 

7601 20 99 --- andere 6 5 

7602 00  Resten en afval, van aluminium   

  - resten   

7602 00 11 -- draaisel, krullen, spaanders, slijpsel, zaagsel en vijlsel; resten van bladaluminium, gekleurd, bekleed 

of beplakt, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

vrij 0 

7602 00 19 -- andere (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen) vrij 0 

7602 00 90 - afval vrij 0 

7603  Poeder en schilfers, van aluminium   

7603 10 00 - poeder, ander dan met lamellaire structuur 5 0 

7603 20 00 - poeder met lamellaire structuur; schilfers 5 0 

7604  Staven en profielen, van aluminium   

7604 10 - van niet-gelegeerd aluminium   
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7604 10 10 -- staven 7,5 7 

7604 10 90 -- profielen 7,5 7 

  - van aluminiumlegeringen   

7604 21 00 -- holle profielen 7,5 7 

7604 29 -- andere   

7604 29 10 --- staven 7,5 7 

7604 29 90 --- profielen 7,5 7 

7605  Draad van aluminium   

  - van niet-gelegeerd aluminium   

7605 11 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft 7,5 7 

7605 19 00 -- ander 7,5 7 

  - van aluminiumlegeringen   

7605 21 00 -- waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft 7,5 7 

7605 29 00 -- ander 7,5 7 

7606  Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm   

  - vierkant of rechthoekig   

7606 11 -- van niet-gelegeerd aluminium   

7606 11 10 --- geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7,5 7 

  --- andere, met een dikte   

  --- met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm   
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7606 11 91 ---- van minder dan 3 mm 7,5 7 

7606 11 93 ---- van 3 of meer doch minder dan 6 mm 7,5 7 

7606 11 99 ---- van 6 mm of meer 7,5 7 

7606 12 -- van aluminiumlegeringen   

7606 12 10 --- strippen voor jaloezieën 7,5 7 

  --- andere   

7606 12 50 ---- geverfd, gevernist of bekleed met kunststof 7,5 7 

  ---- andere, met een dikte   

7606 12 91 ----- van minder dan 3 mm 7,5 7 

7606 12 93 ----- van 3 of meer doch minder dan 6 mm 7,5 7 

7606 12 99 ----- van 6 mm of meer 7,5 7 

  - andere   

7606 91 00 -- van niet-gelegeerd aluminium 7,5 7 

7606 92 00 -- van aluminiumlegeringen 7,5 7 

7607  Bladaluminium (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op 

dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend) 

  

  - niet op een drager   

7607 11 -- enkel gewalst   

7607 11 10 --- met een dikte van minder dan 0,021 mm 7,5 7 
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7607 11 90 --- met een dikte van 0,021 of meer doch niet meer dan 0,2 mm 7,5 7 

7607 19 -- andere   

7607 19 10 --- met een dikte van minder dan 0,021 mm 7,5 7 

7607 19 91 ---- zelfklevend 7,5 7 

7607 19 99 ---- andere 7,5 7 

7607 20 - op een drager   

7607 20 10 -- met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van minder dan 0,021 mm 10 7 

  -- met een dikte (de dikte van de drager niet meegerekend) van 0,021 of meer doch niet meer 

dan 0,2 mm 

  

7607 20 91 --- zelfklevend 7,5 7 

7607 20 99 --- andere 7,5 7 

7608  Buizen en pijpen, van aluminium   

7608 10 00 - van niet-gelegeerd aluminium 7,5 7 

7608 20 - van aluminiumlegeringen   

7608 20 20 -- gelast 7,5 7 

  -- andere   

7608 20 81 --- enkel warm geperst 7,5 7 

7608 20 89 --- andere 7,5 7 

7609 00 00  Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van 

aluminium 

5,9 5 
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7610  Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, torens, 

vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede 

kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van aluminium, andere dan de geprefabriceerde 

bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium, 

gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken 

  

7610 10 00 - deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels 6 5 

7610 90 - andere   

7610 90 10 -- bruggen en brugdelen; vakwerkmasten en andere masten 7 3 

7610 90 90 -- andere 6 5 

7611 00 00  Reservoirs, voeders, kuipen en dergelijke bergingsmiddelen, voor ongeacht welke goederen (andere 

dan voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van meer 

dan 300 l, niet voorzien van een mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te 

warmen, ook indien inwendig bekleed of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 

6 0 

7612  Reservoirs, fusten, trommels, bussen, blikken en dergelijke bergingsmiddelen (buisjes en tubes 

daaronder begrepen), voor ongeacht welke goederen (andere dan voor gecomprimeerd of vloeibaar 

gemaakt gas), van aluminium, met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 l, niet voorzien van een 

mechanische inrichting of van een inrichting om te koelen of te warmen, ook indien inwendig bekleed 

of voorzien van een warmte-isolerende bekleding 

  

7612 10 00 - soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta) 6 5 

7612 90 - andere   

7612 90 10 -- stijve buisjes 6 0 
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7612 90 20 -- van de soort gebruikt als aerosolverpakking 6 0 

  -- andere, met een inhoudsruimte   

7612 90 91 --- van 50 l of meer 6 0 

7612 90 98 --- van minder dan 50 l 6 0 

7613 00 00  Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium 6 5 

7614  Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van 

elektriciteit 

  

7614 10 00 - met een kern van staal 6 5 

7614 90 00 - andere 6 5 

7615  Keukengerei, toiletartikelen, huishoudelijke en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van 

aluminium; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het 

polijsten of voor dergelijke doeleinden, van aluminium 

  

  - keukengerei en huishoudelijke artikelen, alsmede delen daarvan; sponsen, schuurlappen, 

schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden 

  

7615 11 00 -- sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of 

voor dergelijke doeleinden 

6 5 

7615 19 -- andere   

7615 19 10 --- gegoten 6 5 

7615 19 90 --- andere 6 5 

7615 20 00 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan 6 5 

7616  Andere werken van aluminium   
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7616 10 00 - draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, moeren, haken met schroefdraad, 

klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen 

6 5 

  - andere   

7616 91 00 -- metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad 6 5 

7616 99 -- andere   

7616 99 10 --- gegoten 6 5 

7616 99 90 --- andere 6 5 

78  HOOFDSTUK 78 - LOOD EN WERKEN VAN LOOD   

7801  Ruw lood   

7801 10 00 - geraffineerd lood 2,5 0 

  - ander   

7801 91 00 -- waarin, van de andere elementen, antimoon met het hoogste gewicht voorkomt 2,5 0 

7801 99 -- ander   

7801 99 10 --- bevattende 0,02 of meer gewichtspercenten zilver en bestemd om te worden geraffineerd (werklood) vrij 0 

  --- ander   

7801 99 91 ---- loodlegeringen 2,5 0 

7801 99 99 ---- ander 2,5 0 

7802 00 00  Resten en afval, van lood vrij 0 
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7804  Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood   

  - platen, bladen en strippen   

7804 11 00 -- bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet 

meegerekend) 

5 0 

7804 19 00 -- andere 5 0 

7804 20 00 - poeder en schilfers vrij 0 

7806 00  Andere werken van lood   

7806 00 10 - bergingsmiddelen met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, voor het vervoer of 

de opslag van radioactieve stoffen (Euratom) 

vrij 0 

7806 00 30 - Staven, profielen en draad 5 0 

7806 00 50 - Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen) 

5 0 

7806 00 90 - andere 5 0 

79  HOOFDSTUK 79 - ZINK EN WERKEN VAN ZINK   

7901  Ruw zink   

  - niet-gelegeerd zink   

7901 11 00 -- bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink 2,5 0 

7901 12 -- bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink   

7901 12 10 --- bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink 2,5 0 

7901 12 30 --- bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink 2,5 0 

7901 12 90 --- bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink 2,5 0 
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7901 20 00 - zinklegeringen 2,5 0 

7902 00 00  Resten en afval, van zink vrij 0 

7903  Zinkstof; poeder en schilfers, van zink   

7903 10 00 - zinkstof 2,5 0 

7903 90 00 - andere 2,5 0 

7904 00 00  Staven, profielen en draad, van zink 5 0 

7905 00 00  Platen, bladen en strippen, van zink 5 0 

7907 00  Andere werken van zink   

7907 00 10 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen) 

5 0 

7907 00 90 - andere 5 0 

80  HOOFDSTUK 80 - TIN EN WERKEN VAN TIN   

8001  Ruw tin   

8001 10 00 - niet-gelegeerd tin vrij 0 

8001 20 00 - tinlegeringen vrij 0 

8002 00 00  Resten en afval, van tin vrij 0 

8003 00 00  Staven, profielen en draad, van tin vrij 0 

8007 00  Andere werken van tin   

8007 00 10 - platen, bladen en strippen, met een dikte van meer dan 0,2 mm vrij 0 
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8007 00 30 - bladtin (stanniool) (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op 

dergelijke dragers), met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de drager niet meegerekend); 

poeder en schilfers 

vrij 0 

8007 00 50 - buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, 

ellebogen, moffen) 

vrij 0 

8007 00 90 - andere vrij 0 

81  HOOFDSTUK 81 - ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE 

STOFFEN 

  

8101  Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8101 10 00 - poeder 5 5 

  - andere   

8101 94 00 -- ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 5 5 

8101 96 00 -- draad 6 5 

8101 97 00 -- resten en afval vrij 0 

8101 99 -- andere   

8101 99 10 --- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 6 0 

8101 99 90 --- andere 7 0 

8102  Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8102 10 00 - poeder 4 3 

  - andere   

8102 94 00 -- ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen 3 3 

8102 95 00 -- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen en strippen 5 0 
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8102 96 00 -- draad 6,1 3 

8102 97 00 -- resten en afval vrij 0 

8102 99 00 -- andere 7 0 

8103  Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8103 20 00 - ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; poeder vrij 0 

8103 30 00 - resten en afval vrij 0 

8103 90 - andere   

8103 90 10 -- staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, draad, platen, bladen en strippen 3 0 

8103 90 90 -- andere 4 0 

8104  Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

  - ruw magnesium   

8104 11 00 -- bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium 5,3 5 

8104 19 00 -- ander 4 3 

8104 20 00 - resten en afval vrij 0 

8104 30 00 - draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder 4 0 

8104 90 00 - andere 4 0 

8105  Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en 

afval daaronder begrepen 
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8105 20 00 - kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt; poeder vrij 0 

8105 30 00 - resten en afval vrij 0 

8105 90 00 - andere 3 0 

8106 00  Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8106 00 10 - ruw bismut; resten en afval; poeder vrij 0 

8106 00 90 - andere 2 0 

8107  Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8107 20 00 - ruw cadmium; poeder 3 3 

8107 30 00 - resten en afval vrij 0 

8107 90 00 - andere 4 0 

8108  Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8108 20 00 - ruw titaan; poeder 5 5 

8108 30 00 - resten en afval 5 3 

8108 90 - andere   

8108 90 30 -- staven, profielen en draad 7 3 

8108 90 50 -- platen, bladen en strippen 7 3 

8108 90 60 -- buizen en pijpen 7 3 

8108 90 90 -- andere 7 3 
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8109  Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8109 20 00 - ruw zirkonium; poeder 5 3 

8109 30 00 - resten en afval vrij 0 

8109 90 00 - andere 9 5 

8110  Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8110 10 00 - ruw antimoon; poeder 7 5 

8110 20 00 - resten en afval vrij 0 

8110 90 00 - andere 7 0 

8111 00  Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

  - ruw mangaan; resten en afval; poeder   

8111 00 11 -- ruw mangaan; poeder vrij 0 

8111 00 19 -- resten en afval vrij 0 

8111 00 90 - andere 5 0 

8112  Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), 

rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen 

  

  - beryllium   

8112 12 00 -- ruw; poeder vrij 0 

8112 13 00 -- resten en afval vrij 0 
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8112 19 00 -- andere 3 0 

  - chroom   

8112 21 -- ruw; poeder   

8112 21 10 --- legeringen, die meer dan 10 gewichtspercenten nikkel bevatten vrij 0 

8112 21 90 --- andere 3 3 

8112 22 00 -- resten en afval vrij 0 

8112 29 00 -- andere 5 0 

  - thallium   

8112 51 00 -- ruw; poeder 1,5 0 

8112 52 00 -- resten en afval vrij 0 

8112 59 00 -- andere 3 3 

  - andere   

8112 92 -- ruw; resten en afval; poeder   

8112 92 10 --- hafnium (celtium) 3 3 

  --- niobium (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadium; germanium   

8112 92 21 ---- resten en afval vrij 0 

  ---- andere   

8112 92 31 ----- niobium (columbium) en rhenium 3 3 
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8112 92 81 ----- indium 2 0 

8112 92 89 ----- gallium 1,5 0 

8112 92 91 ----- vanadium vrij 0 

8112 92 95 ----- germanium 4,5 3 

8112 99 -- andere   

8112 99 20 --- hafnium (celtium); germanium 7 3 

8112 99 30 --- niobium (columbium) en rhenium 9 5 

8112 99 70 --- gallium, indium en vanadium 3 0 

8113 00  Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen   

8113 00 20 - ruw 4 3 

8113 00 40 - resten en afval vrij 0 

8113 00 90 - andere 5 0 

82  HOOFDSTUK 82 - GEREEDSCHAP; MESSENMAKERSWERK, LEPELS EN VORKEN, VAN 

ONEDEL METAAL; DELEN VAN DEZE ARTIKELEN VAN ONEDEL METAAL 

  

8201  Spaden, schoppen, houwelen, hakken, gaffels, rieken, vorken, harken en schoffels; bijlen, houthiepen, 

kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven; snoeischaren en wildscharen; zeisen, 

sikkels, stro- en hooimessen, heggenscharen, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, tuin- of 

bosbouw 
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8201 10 00 - spaden en schoppen 1,7 0 

8201 20 00 - gaffels, rieken en vorken 1,7 0 

8201 30 00 - houwelen, hakken, harken en schoffels 1,7 0 

8201 40 00 - bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te kloven 1,7 0 

8201 50 00 - met één hand te bedienen snoeischaren en wildscharen 1,7 0 

8201 60 00 - heggenscharen en andere met twee handen te bedienen scharen 1,7 0 

8201 90 00 - ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw 1,7 0 

8202  Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen daaronder begrepen)   

8202 10 00 - handzagen 1,7 0 

8202 20 00 - bladen voor lintzagen 1,7 0 

  - bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen)   

8202 31 00 -- met werkzaam deel van staal 2,7 0 

8202 39 00 -- andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 

8202 40 00 - zaagkettingen 1,7 0 

  - andere zaagbladen   

8202 91 00 -- rechte zaagbladen voor metaalbewerking 2,7 0 

8202 99 -- andere   

  --- met werkzaam deel van staal   
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8202 99 11 ---- voor metaalbewerking 2,7 0 

8202 99 19 ---- voor bewerking van andere stoffen 2,7 0 

8202 99 90 --- met werkzaam deel van andere stoffen 2,7 0 

8203  Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten, metaalscharen (blikscharen, 

plaatscharen en dergelijke), pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk handgereedschap 

  

8203 10 00 - vijlen, raspen en dergelijk gereedschap 1,7 0 

8203 20 - tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en dergelijk gereedschap   

8203 20 10 -- pincetten en epileertangen 1,7 0 

8203 20 90 -- andere 1,7 0 

8203 30 00 - metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en dergelijk gereedschap 1,7 0 

8203 40 00 - pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap 1,7 0 

8204  Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleutels en inbussleutels daaronder begrepen; 

uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat 

  

  - moersleutels (inbussleutels daaronder begrepen)   

8204 11 00 -- niet verstelbaar 1,7 0 

8204 12 00 -- verstelbaar 1,7 0 

8204 20 00 - uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat 1,7 0 
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8205  Handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; 

soldeer-, blaas- en brandlampen; bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke, andere dan 

toebehoren of delen van gereedschapswerktuigen; aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of 

voetaandrijving 

  

8205 10 00 - boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroefdraad 1,7 0 

8205 20 00 - hamers en voorhamers 3,7 0 

8205 30 00 - schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap 3,7 0 

8205 40 00 - schroevendraaiers 3,7 0 

  - ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen)   

8205 51 00 -- voor huishoudelijk gebruik 3,7 0 

8205 59 -- ander   

8205 59 10 --- gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schilders 3,7 0 

8205 59 30 --- explosieboutindrijvers voor het indrijven van klinknagels, pluggen, pennen, enz. 2,7 0 

8205 59 90 --- andere 2,7 0 

8205 60 00 - soldeer-, blaas- en brandlampen 2,7 0 

8205 70 00 - bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke 3,7 0 

8205 80 00 - aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving 2,7 0 

8205 90 00 - stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de bovengenoemde onderverdelingen 3,7 0 

8206 00 00  Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt 

voor de verkoop in het klein 

3,7 0 
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8207  Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor 

gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, 

ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en 

pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren 

  

  - grond- en gesteenteboren   

8207 13 00 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit cermets 2,7 0 

8207 19 -- andere, delen daaronder begrepen   

8207 19 10 --- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0 

8207 19 90 --- andere 2,7 0 

8207 20 - trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen   

8207 20 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0 

8207 20 90 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen 2,7 0 

8207 30 - gereedschap voor het stampen en stansen   

8207 30 10 -- voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 30 90 -- ander 2,7 0 

8207 40 - gereedschap voor het draadtappen en -snijden   

  -- voor metaalbewerking   

8207 40 10 --- gereedschap voor het draadtappen 2,7 0 

8207 40 30 --- gereedschap voor het draadsnijden 2,7 0 
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8207 40 90 -- ander 2,7 0 

8207 50 - gereedschap voor het boren, ander dan grond- en gesteenteboren   

8207 50 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0 

  -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen   

8207 50 30 --- muurboren 2,7 0 

  --- ander   

  ---- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat   

8207 50 50 ----- uit cermets 2,7 0 

8207 50 60 ----- uit sneldraaistaal 2,7 0 

8207 50 70 ----- uit andere stoffen 2,7 0 

8207 50 90 ---- ander 2,7 0 

8207 60 - gereedschap voor het ruimen of kotteren   

8207 60 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0 

  -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen   

  --- gereedschap voor het ruimen   

8207 60 30 ---- voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 60 50 ---- ander 2,7 0 

  --- gereedschap voor het kotteren   

8207 60 70 ---- voor metaalbewerking 2,7 0 
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8207 60 90 ---- ander 2,7 0 

8207 70 - gereedschap voor het frezen   

  -- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat   

8207 70 10 --- uit cermets 2,7 0 

  --- uit andere stoffen   

8207 70 31 ---- schachtfrezen 2,7 0 

8207 70 35 ---- wormfrezen 2,7 0 

8207 70 38 ---- ander 2,7 0 

8207 70 90 -- ander 2,7 0 

8207 80 - gereedschap voor het draaien   

  -- voor metaalbewerking, waarvan het werkzaam deel bestaat   

8207 80 11 --- uit cermets 2,7 0 

8207 80 19 --- uit andere stoffen 2,7 0 

8207 80 90 -- ander 2,7 0 

8207 90 - ander verwisselbaar gereedschap   

8207 90 10 -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit diamant, met inbegrip van geagglomereerd diamant 2,7 0 

  -- waarvan het werkzaam deel bestaat uit andere stoffen   

8207 90 30 --- stiften en bladen voor schroevendraaiers 2,7 0 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1708 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8207 90 50 --- gereedschap voor het steken, schaven en slijpen van tandwielen 2,7 0 

  --- ander, waarvan het werkzaam deel bestaat   

  ---- uit cermets   

8207 90 71 ----- voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 90 78 ----- ander 2,7 0 

  ---- uit andere stoffen   

8207 90 91 ----- voor metaalbewerking 2,7 0 

8207 90 99 ----- ander 2,7 0 

8208  Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen   

8208 10 00 - voor metaalbewerking 1,7 0 

8208 20 00 - voor houtbewerking 1,7 0 

8208 30 - voor keukengereedschap of voor machines voor de voedselindustrie   

8208 30 10 -- cirkelvormige messen 1,7 0 

8208 30 90 -- andere 1,7 0 

8208 40 00 - voor land-, tuin- of bosbouwmachines 1,7 0 

8208 90 00 - andere 1,7 0 

8209 00  Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap, niet gemonteerd, 

vervaardigd van cermets 

  

8209 00 20 - wisselplaten 2,7 0 
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8209 00 80 - andere 2,7 0 

8210 00 00  Met de hand aangedreven mechanische toestellen met een gewicht van 10 kg of minder, die gebezigd 

worden bij het bereiden, opmaken, enz., van voedingsmiddelen en van dranken 

2,7 0 

8211  Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder 

begrepen, alsmede lemmeten daarvan 

  

8211 10 00 - stellen 8,5 3 

  - andere   

8211 91 -- tafelmessen met vast lemmet   

8211 91 30 --- tafelmessen met heft en lemmet van roestvrij staal 8,5 3 

8211 91 80 --- andere 8,5 3 

8211 92 00 -- andere messen met vast lemmet 8,5 3 

8211 93 00 -- messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daaronder begrepen 8,5 3 

8211 94 00 -- lemmeten 6,7 0 

8211 95 00 -- heften van onedel metaal 2,7 0 

8212  Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in 

bandvorm, daaronder begrepen) 

  

8212 10 - scheermessen   

8212 10 10 -- veiligheidsscheermessen, niet navulbaar 2,7 0 

8212 10 90 -- andere 2,7 0 

8212 20 00 - mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, 

daaronder begrepen 

2,7 0 
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8212 90 00 - andere delen 2,7 0 

8213 00 00  Scharen en schaarbladen 4,2 0 

8214  Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en 

keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor 

pedicure, ook indien in stellen 

  

8214 10 00 - papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en mesjes daarvoor 2,7 0 

8214 20 00 - gereedschap voor manicure of voor pedicure 2,7 0 

8214 90 00 - ander 2,7 0 

8215  Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en 

dergelijke artikelen 

  

8215 10 - stellen die ten minste een verzilverd, verguld of geplatineerd artikel bevatten   

8215 10 20 -- stellen die enkel verzilverde, vergulde of geplatineerde artikelen bevatten 4,7 0 

  -- andere   

8215 10 30 --- van roestvrij staal 8,5 3 

8215 10 80 --- andere 4,7 0 

8215 20 - andere stellen   

8215 20 10 -- van roestvrij staal 8,5 3 

8215 20 90 -- andere 4,7 0 

  - andere   

8215 91 00 -- verzilverd, verguld of geplatineerd 4,7 0 
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8215 99 -- andere   

8215 99 10 --- van roestvrij staal 8,5 3 

8215 99 90 --- andere 4,7 0 

83  HOOFDSTUK 83 - ALLERLEI WERKEN VAN ONEDELE METALEN   

8301  Hangsloten, grendelsloten en andere sloten, die door middel van een sleutel, een letter- of 

cijfercombinatie of langs elektrische weg geopend en gesloten worden, van onedel metaal; van een slot 

voorziene sluitingen en sluitbeugels, van onedel metaal; sleutels voor bedoelde sloten, van onedel 

metaal 

  

8301 10 00 - hangsloten 2,7 0 

8301 20 00 - sloten van de soort gebruikt voor automobielen 2,7 0 

8301 30 00 - sloten van de soort gebruikt voor meubelen 2,7 0 

8301 40 - grendelsloten en andere sloten   

  -- sloten van de soort gebruikt voor deuren van gebouwen   

8301 40 11 --- cilindersloten 2,7 0 

8301 40 19 --- andere 2,7 0 

8301 40 90 -- grendelsloten en andere sloten 2,7 0 

8301 50 00 - van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels 2,7 0 

8301 60 00 - delen 2,7 0 

8301 70 00 - afzonderlijk aangeboden sleutels 2,7 0 
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8302  Garnituren, beslag en dergelijke artikelen, van onedel metaal, voor meubelen, voor deuren, voor 

trappen, voor vensters, voor blinden, voor koetswerk, voor zadelmakerswerk, voor koffers en valiezen 

en voor dergelijke werken; hoedhaken, jashaken en dergelijke haken, kapstokken, plankdragers en 

dergelijke artikelen, van onedel metaal; zwenkwielen met montuur van onedel metaal; automatische 

deursluiters en deurdrangers van onedel metaal 

  

8302 10 00 - scharnieren en andere hengsels 2,7 0 

8302 20 00 - zwenkwielen 2,7 0 

8302 30 00 - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen 2,7 0 

  - andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen   

8302 41 00 -- voor gebouwen 2,7 0 

8302 42 00 -- andere, voor meubelen 2,7 0 

8302 49 00 -- andere 2,7 0 

8302 50 00 - hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke artikelen 2,7 0 

8302 60 00 - automatische deursluiters en deurdrangers 2,7 0 

8303 00  Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en -cassetten en dergelijke 

artikelen, van onedel metaal 

  

8303 00 10 - brandkasten 2,7 0 

8303 00 30 - gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen 2,7 0 

8303 00 90 - geldkistjes en -cassetten en dergelijke artikelen 2,7 0 
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8304 00 00  Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en sorteerdozen, kopijstanders 

(concepthouders), pennenbakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal, 

andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post 9403 

2,7 0 

8305  Mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke, papierhechters, hoekplaatjes, 

clips, ruitertjes en dergelijke kantoorbenodigdheden, van onedel metaal; hechtnieten in strippen 

(bijvoorbeeld voor kantoorgebruik, voor gebruik door stoffeerders en inpakkers), van onedel metaal 

  

8305 10 00 - mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke 2,7 0 

8305 20 00 - hechtnieten in strippen 2,7 0 

8305 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 

8306  Klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen, andere dan elektrische, van onedel metaal; beeldjes en 

andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal; lijsten van onedel metaal, voor foto's, prenten en 

dergelijke; spiegels van onedel metaal 

  

8306 10 00 - klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen vrij 0 

  - beeldjes en andere versieringsvoorwerpen   

8306 21 00 -- verzilverd, verguld of geplatineerd vrij 0 

8306 29 -- andere   

8306 29 10 --- van koper vrij 0 

8306 29 90 --- van andere onedele metalen vrij 0 

8306 30 00 - lijsten voor foto's, prenten en dergelijke; spiegels 2,7 0 

8307  Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien voorzien van hulpstukken (fittings)   

8307 10 00 - van ijzer of van staal 2,7 0 

8307 90 00 - van andere onedele metalen 2,7 0 
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8308  Sluitingen, sluitbeugels, gespen, sluitgespen, haken en ogen en dergelijke artikelen, van onedel metaal, 

voor kleding, voor schoeisel, voor dekzeilen, voor marokijnwerk en voor alle geconfectioneerde 

goederen en uitrustingen; holle en gespleten klinknagels, van onedel metaal; kralen en pailletten, van 

onedel metaal 

  

8308 10 00 - haken en ogen 2,7 0 

8308 20 00 - holle en gespleten klinknagels 2,7 0 

8308 90 00 - andere, delen daaronder begrepen 2,7 0 

8309  Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daaronder begrepen), deksels, flessencapsules, 

schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en andere benodigdheden voor verpakkingen, 

van onedel metaal 

  

8309 10 00 - kroonkurken 2,7 0 

8309 90 - andere   

8309 90 10 -- flessencapsules van lood; flessencapsules, van aluminium, met een diameter van meer dan 21 mm 3,7 0 

8309 90 90 -- andere 2,7 0 

8310 00 00  Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden en dergelijke borden, cijfers, nummers, 

letters en dergelijke, van onedel metaal, andere dan die bedoeld bij post 9405 

2,7 0 

8311  Draad, staven, buizen, platen, elektroden en dergelijke artikelen, van onedel metaal of van 

metaalcarbide, bekleed of gevuld met vloeimiddelen, voor het lassen, solderen of afzetten van metaal of 

van metaalcarbide; draad en staven van samengekit poeder van onedel metaal, voor het metaalspuiten 

(schooperen) 

  

8311 10 - beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal   

8311 10 10 -- laselektroden, met een kern van ijzer of van staal, bekleed met vuurvast materiaal 2,7 0 

8311 10 90 -- andere 2,7 0 
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8311 20 00 - gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal 2,7 0 

8311 30 00 - beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen met de steekvlam, van onedel metaal 2,7 0 

8311 90 00 - andere 2,7 0 

XVI  AFDELING XVI - MACHINES, TOESTELLEN EN ELEKTROTECHNISCH MATERIEEL, 

ALSMEDE DELEN DAARVAN; TOESTELLEN VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN 

VAN GELUID, VOOR HET OPNEMEN OF HET WEERGEVEN VAN BEELDEN EN GELUID 

VOOR TELEVISIE, ALSMEDE DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE TOESTELLEN 

  

84  HOOFDSTUK 84 - KERNREACTOREN, STOOMKETELS, MACHINES, TOESTELLEN EN 

MECHANISCHE WERKTUIGEN, ALSMEDE DELEN DAARVAN 

  

8401  Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en 

apparaten voor isotopenscheiding 

  

8401 10 00 - kernreactoren (Euratom) 5,7 0 

8401 20 00 - machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan (Euratom) 3,7 0 

8401 30 00 - niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) (Euratom) 3,7 0 

8401 40 00 - delen van kernreactoren (Euratom) 3,7 0 

8402  Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als 

lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water 

  

  - stoomketels   
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8402 11 00 -- waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur 2,7 0 

8402 12 00 -- waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur 2,7 0 

8402 19 -- andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen   

8402 19 10 --- vlampijpketels 2,7 0 

8402 19 90 --- andere 2,7 0 

8402 20 00 - ketels voor oververhit water 2,7 0 

8402 90 00 - delen 2,7 0 

8403  Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402   

8403 10 - ketels   

8403 10 10 -- van gietijzer 2,7 0 

8403 10 90 -- andere 2,7 0 

8403 90 - delen   

8403 90 10 -- van gietijzer 2,7 0 

8403 90 90 -- andere 2,7 0 

8404  Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 (bijvoorbeeld economisers of voorwarmers, 

oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen voor vliegas); condensors voor stoommachines 

  

8404 10 00 - hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 8402 of 8403 2,7 0 
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8404 20 00 - condensors voor stoommachines 2,7 0 

8404 90 00 - delen 2,7 0 

8405  Generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; 

acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende 

zuiveringstoestellen 

  

8405 10 00 - generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; 

acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende 

zuiveringstoestellen 

1,7 0 

8405 90 00 - delen 1,7 0 

8406  Stoomturbines en andere dampturbines   

8406 10 00 - turbines voor de voortstuwing van schepen 2,7 0 

  - andere turbines   

8406 81 -- met een vermogen van meer dan 40 MW   

8406 81 10 --- stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren 2,7 0 

8406 81 90 --- andere 2,7 0 

8406 82 -- met een vermogen van niet meer dan 40 MW   

  --- stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren, met een vermogen   

8406 82 11 ---- van niet meer dan 10 MW 2,7 0 

8406 82 19 ---- van meer dan 10 MW 2,7 0 

8406 82 90 --- andere 2,7 0 

8406 90 - delen   
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8406 90 10 -- loopschoepen, leischoepen en rotoren 2,7 0 

8406 90 90 -- andere 2,7 0 

8407  Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen   

8407 10 00 - luchtvaartuigmotoren 1,7 0 

  - motoren voor de voortstuwing van schepen   

8407 21 -- buitenboordmotoren   

8407 21 10 --- met een cilinderinhoud van niet meer dan 325 cm³ 6,2 0 

  --- met een cilinderinhoud van meer dan 325 cm³   

8407 21 91 ---- met een vermogen van niet meer dan 30 kW 4,2 0 

8407 21 99 ---- met een vermogen van meer dan 30 kW 4,2 0 

8407 29 -- andere   

8407 29 20 --- met een vermogen van niet meer dan 200 kW 4,2 0 

8407 29 80 --- met een vermogen van meer dan 200 kW 4,2 0 

  - motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij 

hoofdstuk 87 

  

8407 31 00 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 2,7 0 

8407 32 -- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm³   

8407 32 10 --- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 125 cm³ 2,7 0 

8407 32 90 --- met een cilinderinhoud van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm³ 2,7 0 
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8407 33 -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1 000 cm³   

8407 33 10 --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen van de posten 8703, 8704 en 8705 

2,7 0 

8407 33 90 --- andere 2,7 0 

8407 34 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 cm³   

8407 34 10 --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een 

cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen van post 8705 

2,7 0 

  --- andere   

8407 34 30 ---- gebruikte 4,2 0 

  ---- nieuwe, met een cilinderinhoud   

8407 34 91 ----- van niet meer dan 1 500 cm³ 4,2 0 

8407 34 99 ----- van meer dan 1 500 cm³ 4,2 0 

8407 90 - andere motoren   

8407 90 10 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm³ 2,7 0 

  -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 cm³   
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8407 90 50 --- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een 

cilinderinhoud van minder dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen van post 8705 

2,7 0 

  --- andere   

8407 90 80 ---- met een vermogen van niet meer dan 10 kW 4,2 0 

8407 90 90 ---- met een vermogen van meer dan 10 kW 4,2 0 

8408  Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren)   

8408 10 - motoren voor de voortstuwing van schepen   

  -- gebruikte   

8408 10 11 --- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 19 --- andere 2,7 0 

  -- nieuwe, met een vermogen   

  --- van niet meer dan 15 kW   

8408 10 22 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 24 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 15 doch niet meer dan 50 kW   

8408 10 26 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 
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8408 10 28 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW   

8408 10 31 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 39 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW   

8408 10 41 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 49 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW   

8408 10 51 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 59 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW   

8408 10 61 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 69 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW   

8408 10 71 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 
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8408 10 79 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW   

8408 10 81 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 89 ---- andere 2,7 0 

  --- van meer dan 5 000 kW   

8408 10 91 ---- bestemd voor zeeschepen bedoeld bij de posten 8901 tot en met 8906, sleepboten bedoeld bij 

onderverdeling 8904 00 10 en oorlogsschepen bedoeld bij onderverdeling 8906 10 00 

vrij 0 

8408 10 99 ---- andere 2,7 0 

8408 20 - motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87   

8408 20 10 -- bestemd voor de industriële montage: van motoculteurs van onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen van post 8703, van motorvoertuigen van post 8704 met een motor met een 

cilinderinhoud van minder dan 2 500 cm³, van motorvoertuigen van post 8705 

2,7 0 

  -- andere   

  --- voor land- en bosbouwtractors op wielen, met een vermogen   

8408 20 31 ---- van niet meer dan 50 kW 4,2 0 

8408 20 35 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 

8408 20 37 ---- van meer dan 100 kW 4,2 0 

  --- voor andere voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87, met een vermogen   

8408 20 51 ---- van niet meer dan 50 kW 4,2 0 
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8408 20 55 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 

8408 20 57 ---- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 4,2 0 

8408 20 99 ---- van meer dan 200 kW 4,2 0 

8408 90 - andere motoren   

8408 90 21 -- voor de voortbeweging van spoorvoertuigen 4,2 0 

  -- andere   

8408 90 27 --- gebruikte 4,2 0 

  --- nieuwe, met een vermogen   

8408 90 41 ---- van niet meer dan 15 kW 4,2 0 

8408 90 43 ---- van meer dan 15 doch niet meer dan 30 kW 4,2 0 

8408 90 45 ---- van meer dan 30 doch niet meer dan 50 kW 4,2 0 

8408 90 47 ---- van meer dan 50 doch niet meer dan 100 kW 4,2 0 

8408 90 61 ---- van meer dan 100 doch niet meer dan 200 kW 4,2 0 

8408 90 65 ---- van meer dan 200 doch niet meer dan 300 kW 4,2 0 

8408 90 67 ---- van meer dan 300 doch niet meer dan 500 kW 4,2 0 

8408 90 81 ---- van meer dan 500 doch niet meer dan 1 000 kW 4,2 0 

8408 90 85 ---- van meer dan 1 000 doch niet meer dan 5 000 kW 4,2 0 

8408 90 89 ---- van meer dan 5 000 kW 4,2 0 

8409  Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren 

bedoeld bij post 8407 of 8408 
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8409 10 00 - voor luchtvaartuigmotoren 1,7 0 

  - andere   

8409 91 00 -- delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor 

zuigermotoren met vonkontsteking 

2,7 0 

8409 99 00 -- andere 2,7 0 

8410  Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor   

  - waterturbines en waterraderen (waterwielen)   

8410 11 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 000 kW 4,5 0 

8410 12 00 -- met een vermogen van meer dan 1 000 doch niet meer dan 10 000 kW 4,5 0 

8410 13 00 -- met een vermogen van meer dan 10 000 kW 4,5 0 

8410 90 - delen, regulators daaronder begrepen   

8410 90 10 -- van gietijzer of van gegoten staal 4,5 0 

8410 90 90 -- andere 4,5 0 

8411  Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines   

  - turbinestraalmotoren   

8411 11 00 -- met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN 3,2 0 

8411 12 -- met een stuwkracht van meer dan 25 kN   

8411 12 10 --- met een stuwkracht van meer dan 25 doch niet meer dan 44 kN 2,7 0 

8411 12 30 --- met een stuwkracht van meer dan 44 doch niet meer dan 132 kN 2,7 0 

8411 12 80 --- met een stuwkracht van meer dan 132 kN 2,7 0 

  - schroefturbines   
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8411 21 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 -- met een vermogen van meer dan 1 100 kW   

8411 22 20 --- met een vermogen van meer dan 1 100 doch niet meer dan 3 730 kW 2,7 0 

8411 22 80 --- met een vermogen van meer dan 3 730 kW 2,7 0 

  - andere gasturbines   

8411 81 00 -- met een vermogen van niet meer dan 5 000 kW 4,1 0 

8411 82 -- met een vermogen van meer dan 5 000 kW   

8411 82 20 --- met een vermogen van meer dan 5 000 doch niet meer dan 20 000 kW 4,1 0 

8411 82 60 --- met een vermogen van meer dan 20 000 doch niet meer dan 50 000 kW 4,1 0 

8411 82 80 --- met een vermogen van meer dan 50 000 kW 4,1 0 

  - delen   

8411 91 00 -- van turbinestraalmotoren of van schroefturbines 2,7 0 

8411 99 00 -- andere 4,1 0 

8412  Andere motoren en andere krachtmachines   

8412 10 00 - straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren 2,2 0 

  - hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines   

8412 21 -- rechtlijnig werkend (cilinders)   

8412 21 20 --- hydraulische systemen 2,7 0 

8412 21 80 --- andere 2,7 0 

8412 29 -- andere   
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8412 29 20 --- hydraulische systemen 4,2 0 

  --- andere   

8412 29 81 ---- hydraulische motoren 4,2 0 

8412 29 89 ---- andere 4,2 0 

  - pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines   

8412 31 00 -- rechtlijnig werkend (cilinders) 4,2 0 

8412 39 00 -- andere 4,2 0 

8412 80 - andere   

8412 80 10 -- stoommachines en krachtwerktuigen voor andere dampen 2,7 0 

8412 80 80 -- andere 4,2 0 

8412 90 - delen   

8412 90 20 -- van straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren 1,7 0 

8412 90 40 -- van hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines 2,7 0 

8412 90 80 -- andere 2,7 0 

8413  Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren voor vloeistoffen   

  - pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te worden voorzien   

8413 11 00 -- distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort gebruikt in 

benzinestations en garages 

1,7 0 

8413 19 00 -- andere 1,7 0 

8413 20 00 - handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413 11 of 8413 19 1,7 0 
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8413 30 - brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren   

8413 30 20 -- injectiepompen 1,7 0 

8413 30 80 -- andere 1,7 0 

8413 40 00 - betonpompen 1,7 0 

8413 50 - andere oscillerende verdringerpompen   

8413 50 20 -- hydraulische aggregaten 1,7 0 

8413 50 40 -- doseerpompen 1,7 0 

  -- andere   

  --- zuiger- en plunjerpompen   

8413 50 61 ---- hydraulische pompen 1,7 0 

8413 50 69 ---- andere 1,7 0 

8413 50 80 --- andere 1,7 0 

8413 60 - andere roterende verdringerpompen   

8413 60 20 -- hydraulische aggregaten 1,7 0 

  -- andere   

  --- tandwielpompen   

8413 60 31 ---- hydraulische pompen 1,7 0 
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8413 60 39 ---- andere 1,7 0 

  --- schottenpompen   

8413 60 61 ---- hydraulische pompen 1,7 0 

8413 60 69 ---- andere 1,7 0 

8413 60 70 --- schroefspindelpompen 1,7 0 

8413 60 80 --- andere 1,7 0 

8413 70 - andere centrifugaalpompen   

  -- onderwaterpompen   

8413 70 21 --- eentraps 1,7 0 

8413 70 29 --- meertraps 1,7 0 

8413 70 30 -- circulatiepompen voor centrale verwarming of voor warm water 1,7 0 

  -- andere, met een uitlaatopening met een doorsnede   

8413 70 35 --- van niet meer dan 15 mm 1,7 0 

  --- van meer dan 15 mm   

8413 70 45 ---- kanaalwaaierpompen en zijkanaalpompen 1,7 0 

  ---- radiale pompen   

  ----- eentraps   

  ------ met eenzijdige instroming   
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8413 70 51 ------- monobloc 1,7 0 

8413 70 59 ------- andere 1,7 0 

8413 70 65 ------ met meerzijdige instroming 1,7 0 

8413 70 75 ----- meertraps 1,7 0 

  ---- andere centrifugaalpompen   

8413 70 81 ----- eentraps 1,7 0 

8413 70 89 ----- meertraps 1,7 0 

  - andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen   

8413 81 00 -- pompen 1,7 0 

8413 82 00 -- elevatoren voor vloeistoffen 1,7 0 

  - delen   

8413 91 00 -- van pompen 1,7 0 

8413 92 00 -- van elevatoren voor vloeistoffen 1,7 0 

8414  Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; 

damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter 

  

8414 10 - vacuümpompen   

8414 10 20 -- bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 1,7 0 

  -- andere   
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8414 10 25 --- draaizuigerpompen, schottenpompen, moleculaire pompen en rootspompen 1,7 0 

  --- andere   

8414 10 81 ---- diffusiepompen, cryopompen en adsorptiepompen 1,7 0 

8414 10 89 ---- andere 1,7 0 

8414 20 - hand- en voetpompen, voor lucht   

8414 20 20 -- handbediende pompen voor rijwielen 1,7 0 

8414 20 80 -- andere 2,2 0 

8414 30 - compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties   

8414 30 20 -- met een vermogen van niet meer dan 0,4 kW 2,2 0 

  -- met een vermogen van meer dan 0,4 kW   

8414 30 81 --- hermetisch of halfhermetisch 2,2 0 

8414 30 89 --- andere 2,2 0 

8414 40 - luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht om door een voertuig te 

worden getrokken 

  

8414 40 10 -- met een capaciteit per minuut van niet meer dan 2 m³ 2,2 0 

8414 40 90 -- met een capaciteit per minuut van meer dan 2 m³ 2,2 0 

  - ventilatoren   

8414 51 00 -- tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde elektromotor met een 

vermogen van niet meer dan 125 W 

3,2 0 
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8414 59 -- andere   

8414 59 20 --- axiale 2,3 0 

8414 59 40 --- centrifugale 2,3 0 

8414 59 80 --- andere 2,3 0 

8414 60 00 - afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet meer dan 120 cm 2,7 0 

8414 80 - andere   

  -- turbocompressoren   

8414 80 11 --- eentraps 2,2 0 

8414 80 19 --- meertraps 2,2 0 

  -- zuigerverdringercompressoren waarmede een overdruk kan worden verkregen   

  --- van niet meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur   

8414 80 22 ---- van niet meer dan 60 m³ 2,2 0 

8414 80 28 ---- van meer dan 60 m³ 2,2 0 

  --- van meer dan 15 bar, met een capaciteit per uur   

8414 80 51 ---- van niet meer dan 120 m³ 2,2 0 

8414 80 59 ---- van meer dan 120 m³ 2,2 0 

  -- roterende verdringercompressoren   

8414 80 73 --- met een as 2,2 0 

  --- met meer assen   
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8414 80 75 ---- schroefcompressoren 2,2 0 

8414 80 78 ---- andere 2,2 0 

8414 80 80 -- andere 2,2 0 

8414 90 00 - delen 2,2 0 

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 

  

8415 10 - van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit één enkele eenheid bestaat of van 

het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen) 

  

8415 10 10 -- van de soort die uit één enkele eenheid bestaat 2,2 0 

8415 10 90 -- van het type "split-systeem" (systemen met afzonderlijke elementen) 2,7 0 

8415 20 00 - van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen 2,7 0 

  - andere   

8415 81 00 -- uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor het omkeren van de 

werking daarvan (omkeerbare warmtepompen) 

2,7 0 

8415 82 00 -- andere, voorzien van een koeltechnische inrichting 2,7 0 

8415 83 00 -- niet voorzien van een koeltechnische inrichting 2,7 0 

8415 90 00 - delen 2,7 0 

8416  Branders voor het stoken van vuurhaarden met vloeibare brandstof, met verpoederde vaste brandstof 

of met gas; automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, 

mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen 
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8416 10 - branders voor vloeibare brandstof   

8416 10 10 -- met automatische controle-inrichting 1,7 0 

8416 10 90 -- andere 1,7 0 

8416 20 - andere branders, branders voor meer dan een soort brandstof daaronder begrepen   

8416 20 10 -- enkel voor gas (monobloc) met ingebouwde ventilator en controle-inrichting 1,7 0 

8416 20 90 -- andere 1,7 0 

8416 30 00 - automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische 

roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen van as en dergelijke inrichtingen 

1,7 0 

8416 90 00 - delen 1,7 0 

8417  Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval daaronder begrepen, 

niet elektrisch 

  

8417 10 00 - roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens voor thermische 

behandeling van ertsen of van metalen 

1,7 0 

8417 20 - bakkersovens   

8417 20 10 -- tunnelovens 1,7 0 

8417 20 90 -- andere 1,7 0 

8417 80 - andere   

8417 80 10 -- ovens voor verbranding van afval 1,7 0 

8417 80 20 -- tunnel- en moffelovens voor het bakken van keramische producten 1,7 0 

8417 80 80 -- andere 1,7 0 

8417 90 00 - delen 1,7 0 
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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 

  

8418 10 - koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren   

8418 10 20 -- met een capaciteit van meer dan 340 l 1,9 0 

8418 10 80 -- andere 1,9 0 

  - koelkasten voor huishoudelijk gebruik   

8418 21 -- met compressiekoelmachine   

8418 21 10 --- met een capaciteit van meer dan 340 l 1,5 0 

  --- andere   

8418 21 51 ---- tafelmodel 2,5 0 

8418 21 59 ---- om te worden ingebouwd 1,9 0 

  ---- andere, met een capaciteit   

8418 21 91 ----- van niet meer dan 250 l 2,5 0 

8418 21 99 ----- van meer dan 250 doch niet meer dan 340 l 1,9 0 

8418 29 00 -- andere 2,2 0 

8418 30 - vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l   

8418 30 20 -- met een capaciteit van niet meer dan 400 l 2,2 0 

8418 30 80 -- met een capaciteit van meer dan 400 doch niet meer dan 800 l 2,2 0 
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8418 40 - vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l   

8418 40 20 -- met een capaciteit van niet meer dan 250 l 2,2 0 

8418 40 80 -- met een capaciteit van meer dan 250 doch niet meer dan 900 l 2,2 0 

8418 50 - andere meubelen (kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke) voor het bewaren en het 

uitstallen, uitgerust met koel- of vriesinrichting 

  

  -- koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of verdamper   

8418 50 11 --- voor diepvriesproducten 2,2 0 

8418 50 19 --- andere 2,2 0 

  -- andere koelmeubelen   

8418 50 91 --- diepvriesmeubelen andere dan die van de onderverdelingen 8418 30 en 8418 40 2,2 0 

8418 50 99 --- andere 2,2 0 

  - andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen   

8418 61 00 -- warmtepompen, andere dan machines en apparaten voor de regeling van het klimaat bedoeld 

bij 8415 

2,2 0 

8418 69 00 -- andere 2,2 0 

  - delen   

8418 91 00 -- meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien 2,2 0 

8418 99 -- andere   
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8418 99 10 --- verdampers en condensors, andere dan voor apparaten voor huishoudelijk gebruik 2,2 0 

8418 99 90 --- andere 2,2 0 

8419  Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit (met uitzondering van ovens en 

andere toestellen bedoeld bij post 8514), voor de behandeling van stoffen volgens werkwijzen waarbij 

temperatuurverandering nodig is, zoals verwarmen, koken, branden, roosten, distilleren, rectificeren, 

steriliseren, pasteuriseren, stomen, drogen, uitdampen, verdampen, condenseren of afkoelen, andere 

dan toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik; geisers (doorstroomtoestellen) en andere 

heetwatertoestellen (voorraadtoestellen of boilers), niet elektrisch 

  

  - geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch   

8419 11 00 -- gasgeisers 2,6 0 

8419 19 00 -- andere 2,6 0 

8419 20 00 - sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik vrij 0 

  - droogtoestellen   

8419 31 00 -- voor landbouwproducten 1,7 0 

8419 32 00 -- voor hout, papierstof, papier of karton 1,7 0 

8419 39 -- andere   

8419 39 10 --- voor werken van keramische stoffen 1,7 0 

8419 39 90 --- andere 1,7 0 

8419 40 00 - distilleertoestellen en rectificeertoestellen 1,7 0 

8419 50 00 - warmtewisselaars 1,7 0 
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8419 60 00 - apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere gassen 1,7 0 

  - andere toestellen, apparaten en inrichtingen   

8419 81 -- voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen van spijzen   

8419 81 20 --- percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en andere warme dranken 2,7 0 

8419 81 80 --- andere 1,7 0 

8419 89 -- andere   

8419 89 10 --- koelapparaten en -inrichtingen met circulatie van eigen water, waarbij de warmte-uitwisseling niet 

plaatsvindt via een scheidingswand 

1,7 0 

8419 89 30 --- apparaten en inrichtingen voor het onder vacuüm opdampen van metalen 2,4 0 

8419 89 98 --- andere 2,4 0 

8419 90 - delen   

8419 90 15 -- van sterilisatoren bedoeld bij onderverdeling 8419 20 00 vrij 0 

8419 90 85 -- andere 1,7 0 

8420  Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor   

8420 10 - kalanders en walsmachines   

8420 10 10 -- van de soort gebruikt in de textielindustrie 1,7 0 

8420 10 30 -- van de soort gebruikt in de papierindustrie 1,7 0 

8420 10 50 -- van de soort gebruikt in de rubber- of kunststofindustrie 1,7 0 
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8420 10 90 -- andere 1,7 0 

  - delen   

8420 91 -- cilinders   

8420 91 10 --- van gietijzer 1,7 0 

8420 91 80 --- andere 2,2 0 

8420 99 00 -- andere 2,2 0 

8421  Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van 

vloeistoffen of van gassen 

  

  - centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen   

8421 11 00 -- melkontromers 2,2 0 

8421 12 00 -- centrifuges voor wasgoed 2,7 0 

8421 19 -- andere   

8421 19 20 --- centrifuges van de soort gebruikt in laboratoria 1,5 0 

8421 19 70 --- andere vrij 0 

  - toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen   

8421 21 00 -- voor het filtreren of zuiveren van water 1,7 0 

8421 22 00 -- voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water 1,7 0 

8421 23 00 -- smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 1,7 0 
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8421 29 00 -- andere 1,7 0 

  - toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen   

8421 31 00 -- luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren 1,7 0 

8421 39 -- andere   

8421 39 20 --- toestellen voor het filtreren of zuiveren van lucht 1,7 0 

  --- toestellen voor het filtreren of zuiveren van andere gassen   

8421 39 40 ---- met vloeistof werkend 1,7 0 

8421 39 60 ---- katalytisch werkend 1,7 0 

8421 39 90 ---- andere 1,7 0 

  - delen   

8421 91 00 -- van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen 1,7 0 

8421 99 00 -- andere 1,7 0 

8422  Machines voor het afwassen van vaatwerk; machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van 

flessen en andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van 

flessen, van bussen, van zakken of van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het 

capsuleren van flessen, van potten, van tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; andere 

verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen); toestellen voor 

het persen van koolzuur in dranken 

  

  - machines voor het afwassen van vaatwerk   
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8422 11 00 -- voor huishoudelijk gebruik 2,7 0 

8422 19 00 -- andere 1,7 0 

8422 20 00 - machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere bergingsmiddelen 1,7 0 

8422 30 00 - machines en toestellen voor het vullen, sluiten of etiketteren van flessen, van bussen, van zakken of 

van andere bergingsmiddelen; machines en toestellen voor het capsuleren van flessen, van potten, van 

tubes en van dergelijke bergingsmiddelen; toestellen voor het persen van koolzuur in dranken 

1,7 0 

8422 40 00 - andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen) 1,7 0 

8422 90 - delen   

8422 90 10 -- van machines voor het afwassen van vaatwerk 1,7 0 

8422 90 90 -- andere 1,7 0 

8423  Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust 

daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of 

beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten 

  

8423 10 - personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen   

8423 10 10 -- huishoudweegschalen 1,7 0 

8423 10 90 -- andere 1,7 0 

8423 20 00 - toestellen voor het continuwegen van goederen op transportbanden 1,7 0 

8423 30 00 - toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen voor het vullen van 

zakken of andere bergingsmiddelen 

1,7 0 

  - andere weegtoestellen en weeginrichtingen   
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8423 81 -- met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg   

8423 81 10 --- gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een 

standaardgewicht 

1,7 0 

8423 81 30 --- toestellen en inrichtingen voor het wegen en etiketteren van verpakte goederen 1,7 0 

8423 81 50 --- weegschalen voor toonbankgebruik 1,7 0 

8423 81 90 --- andere 1,7 0 

8423 82 -- met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg   

8423 82 10 --- gewichtssorteermachines en automatische controleweegtoestellen die het gewicht toetsen aan een 

standaardgewicht 

1,7 0 

8423 82 90 --- andere 1,7 0 

8423 89 00 -- andere 1,7 0 

8423 90 00 - gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en weeginrichtingen 1,7 0 

8424  Mechanische toestellen (ook indien voor handkracht) voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van 

vloeistoffen of van poeder; blusapparaten (ook indien gevuld); spuitpistolen en dergelijke toestellen; 

zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen 

  

8424 10 - blusapparaten, ook indien gevuld   

8424 10 20 -- wegende niet meer dan 21 kg 1,7 0 

8424 10 80 -- andere 1,7 0 

8424 20 00 - spuitpistolen en dergelijke toestellen 1,7 0 
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8424 30 - zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen   

  -- toestellen, met ingebouwde motor, voor het reinigen met water   

8424 30 01 --- voorzien van een verwarmingsinrichting 1,7 0 

  --- andere, met een motorvermogen   

8424 30 05 ---- van niet meer dan 7,5 kW 1,7 0 

8424 30 09 ---- van meer dan 7,5 kW 1,7 0 

  -- andere toestellen   

8424 30 10 --- met perslucht 1,7 0 

8424 30 90 --- andere 1,7 0 

  - andere toestellen   

8424 81 -- voor de land- of tuinbouw   

8424 81 10 --- watersproeitoestellen 1,7 0 

  --- andere   

8424 81 30 ---- draagbare toestellen 1,7 0 

  ---- andere toestellen   

8424 81 91 ----- toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven, speciaal vervaardigd om te worden 

gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor 

1,7 0 

8424 81 99 ----- andere 1,7 0 

8424 89 00 -- andere 1,7 0 

8424 90 00 - delen 1,7 0 
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8425  Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels   

  - takels   

8425 11 00 -- met elektromotor vrij 0 

8425 19 -- andere   

8425 19 20 --- met de hand bediende kettingtakels vrij 0 

8425 19 80 --- andere vrij 0 

  - andere lieren; kaapstanders   

8425 31 00 -- met elektromotor vrij 0 

8425 39 -- andere   

8425 39 30 --- met een motor met zelfontsteking of met vonkontsteking vrij 0 

8425 39 90 --- andere vrij 0 

  - dommekrachten en vijzels   

8425 41 00 -- stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen vrij 0 

8425 42 00 -- andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend vrij 0 

8425 49 00 -- andere vrij 0 
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8426  Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en 

transportwagens met kraan 

  

  - loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens   

8426 11 00 -- loopkranen vrij 0 

8426 12 00 -- verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens vrij 0 

8426 19 00 -- andere vrij 0 

8426 20 00 - torenkranen vrij 0 

8426 30 00 - portaalkranen vrij 0 

  - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht   

8426 41 00 -- op luchtbanden vrij 0 

8426 49 00 -- andere vrij 0 

  - andere machines en toestellen   

8426 91 -- ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd   

8426 91 10 --- hydraulische kranen voor het laden of het lossen van het voertuig vrij 0 

8426 91 90 --- andere vrij 0 

8426 99 00 -- andere vrij 0 

8427  Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting   

8427 10 - transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor   
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8427 10 10 -- met een hefvermogen van 1 m of meer 4,5 0 

8427 10 90 -- andere 4,5 0 

8427 20 - andere transportwagens met eigen beweegkracht   

  -- met een hefvermogen van 1 m of meer   

8427 20 11 --- vork- en andere heftrucks voor alle terreinen 4,5 0 

8427 20 19 --- andere 4,5 0 

8427 20 90 -- andere 4,5 0 

8427 90 00 - andere transportwagens 4 0 

8428  Andere hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede andere machines en toestellen voor 

het hanteren van goederen (bijvoorbeeld liften, roltrappen, transportbanden, kabelbanen) 

  

8428 10 - personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen   

8428 10 20 -- elektrische vrij 0 

8428 10 80 -- andere vrij 0 

8428 20 - pneumatische transportinrichtingen   

8428 20 30 -- speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw vrij 0 

  -- andere   

8428 20 91 --- voor stortgoederen vrij 0 

8428 20 98 --- andere vrij 0 

  - andere continuwerkende transportinrichtingen voor goederen   
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8428 31 00 -- speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik vrij 0 

8428 32 00 -- andere, werkend met bakken vrij 0 

8428 33 00 -- andere, werkend met banden vrij 0 

8428 39 -- andere   

8428 39 20 --- rollenbanen en zogenaamde castors vrij 0 

8428 39 90 --- andere vrij 0 

8428 40 00 - roltrappen en rolpaden vrij 0 

8428 60 00 - kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen vrij 0 

8428 90 - andere machines en toestellen   

8428 90 30 -- voor walserijen, te weten: rollenbanen voor het aanvoeren en het verplaatsen van de goederen, 

toestellen voor het kantelen of voor het hanteren van ingots, van loepen, van staven of van platen 

vrij 0 

  -- andere   

  --- laadtoestellen speciaal vervaardigd om te worden gebruikt in de landbouw   

8428 90 71 ---- vervaardigd om te worden gemonteerd op een landbouwtractor vrij 0 

8428 90 79 ---- andere vrij 0 

  --- andere   

8428 90 91 ---- mechanische laadtoestellen voor stortgoederen vrij 0 

8428 90 95 ---- andere vrij 0 
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8429  Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs 

(emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere 

bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht 

  

  - bulldozers en angledozers   

8429 11 00 -- op rupsbanden vrij 0 

8429 19 00 -- andere vrij 0 

8429 20 00 - egaliseermachines vrij 0 

8429 30 00 - schrapers vrij 0 

8429 40 - wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines   

  -- wegwalsen   

8429 40 10 --- trilwalsen vrij 0 

8429 40 30 --- andere vrij 0 

8429 40 90 -- schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines vrij 0 

  - mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen   

8429 51 -- laadschoppen met voorschop   

8429 51 10 --- laadtoestellen speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik vrij 0 

  --- andere   

8429 51 91 ---- laadschoppen met rupsbanden vrij 0 

8429 51 99 ---- andere vrij 0 
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8429 52 -- machines waarvan de bovenbouw 360 o kan draaien   

8429 52 10 --- graafmachines met rupsbanden vrij 0 

8429 52 90 --- andere vrij 0 

8429 59 00 -- andere vrij 0 

8430  Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren 

van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; 

sneeuwruimers 

  

8430 10 00 - heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen vrij 0 

8430 20 00 - sneeuwruimers vrij 0 

  - gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van tunnels   

8430 31 00 -- met eigen beweegkracht vrij 0 

8430 39 00 -- andere vrij 0 

  - andere machines voor het boren   

8430 41 00 -- met eigen beweegkracht vrij 0 

8430 49 00 -- andere vrij 0 

8430 50 00 - andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht vrij 0 

  - andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht   

8430 61 00 -- machines en toestellen voor het aanstampen vrij 0 

8430 69 00 -- andere vrij 0 
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8431  Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 

machines of toestellen bedoeld bij de posten 8425 tot en met 8430 

  

8431 10 00 - van machines of toestellen bedoeld bij post 8425 vrij 0 

8431 20 00 - van machines of toestellen bedoeld bij post 8427 4 0 

  - van machines of toestellen bedoeld bij post 8428   

8431 31 00 -- van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel van roltrappen vrij 0 

8431 39 -- andere   

8431 39 10 --- van machines en toestellen voor walserijen bedoeld bij onderverdeling 8428 90 30 vrij 0 

8431 39 70 --- andere vrij 0 

  - van machines of toestellen bedoeld bij post 8426, 8429 of 8430   

8431 41 00 -- emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen vrij 0 

8431 42 00 -- bladen voor bulldozers of voor angledozers vrij 0 

8431 43 00 -- delen van machines voor het boren bedoeld bij onderverdeling 8430 41 of 8430 49 vrij 0 

8431 49 -- andere   

8431 49 20 --- van gietijzer of van gegoten staal vrij 0 

8431 49 80 --- andere vrij 0 

8432  Machines, toestellen en werktuigen voor land-, tuin- of bosbouw, voor de voorbereiding, bewerking 

of bebouwing van de bodem; rollers voor gras- en sportvelden 

  

8432 10 - ploegen   

8432 10 10 -- schaarploegen vrij 0 
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8432 10 90 -- andere vrij 0 

  - eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines   

8432 21 00 -- schijfeggen vrij 0 

8432 29 -- andere   

8432 29 10 --- cultivators vrij 0 

8432 29 30 --- eggen vrij 0 

8432 29 50 --- motorhakmachines vrij 0 

8432 29 90 --- andere vrij 0 

8432 30 - zaai-, plant- en pootmachines   

  -- zaaimachines   

8432 30 11 --- precisiezaaimachines met centrale aandrijving vrij 0 

8432 30 19 --- andere vrij 0 

8432 30 90 -- plant- en pootmachines vrij 0 

8432 40 - machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen   

8432 40 10 -- voor minerale of chemische meststoffen vrij 0 

8432 40 90 -- andere vrij 0 

8432 80 00 - andere machines, toestellen en werktuigen vrij 0 

8432 90 00 - delen vrij 0 
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8433  Machines, toestellen en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van landbouwproducten, stro-

 en veevoederpersen daaronder begrepen; gazon- en andere grasmaaimachines; machines voor het 

reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten, andere dan die bedoeld bij 

post 8437 

  

  - gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen   

8433 11 -- met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting   

8433 11 10 --- met elektromotor vrij 0 

  --- andere   

  ---- met eigen beweegkracht   

8433 11 51 ----- uitgerust met een zitplaats vrij 0 

8433 11 59 ----- andere vrij 0 

8433 11 90 ---- andere vrij 0 

8433 19 -- andere   

  --- met motor   

8433 19 10 ---- met elektromotor vrij 0 

  ---- andere   

  ----- met eigen beweegkracht   

8433 19 51 ------ uitgerust met een zitplaats vrij 0 

8433 19 59 ------ andere vrij 0 

8433 19 70 ----- andere vrij 0 

8433 19 90 --- zonder motor vrij 0 
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8433 20 - andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen   

8433 20 10 -- met motor vrij 0 

  -- andere   

  --- speciaal vervaardigd om te worden gemonteerd op of te worden getrokken door een tractor   

8433 20 51 ---- met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting vrij 0 

8433 20 59 ---- andere vrij 0 

8433 20 90 --- andere vrij 0 

8433 30 - andere machines en toestellen voor het hooien   

8433 30 10 -- harkkeerders, zijaanvoerharken en zwadkeerders vrij 0 

8433 30 90 -- andere vrij 0 

8433 40 - stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen   

8433 40 10 -- opraappersen vrij 0 

8433 40 90 -- andere vrij 0 

  - andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines   

8433 51 00 -- maaidorsers vrij 0 

8433 52 00 -- andere dorsmachines vrij 0 

8433 53 -- machines voor het oogsten van wortels en knollen   

8433 53 10 --- aardappeloogstmachines vrij 0 
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8433 53 30 --- bietenkoppers en bietenoogstmachines vrij 0 

8433 53 90 --- andere vrij 0 

8433 59 -- andere   

  --- veldhakselaars   

8433 59 11 ---- met eigen beweegkracht vrij 0 

8433 59 19 ---- andere vrij 0 

8433 59 30 --- oogstmachines voor druiven vrij 0 

8433 59 80 --- andere vrij 0 

8433 60 00 - machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten vrij 0 

8433 90 00 - delen vrij 0 

8434  Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven   

8434 10 00 - melkmachines vrij 0 

8434 20 00 - machines en toestellen voor zuivelbedrijven vrij 0 

8434 90 00 - delen vrij 0 

8435  Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van wijn, van appeldrank, van 

vruchtensap of van dergelijke dranken 

  

8435 10 00 - machines en toestellen 1,7 0 

8435 90 00 - delen 1,7 0 
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8436  Andere machines en toestellen voor de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw, de pluimveeteelt of de 

bijenteelt, kiemkasten met mechanische of met thermische uitrusting, alsmede broedmachines en 

kunstmoeders voor de pluimveeteelt 

  

8436 10 00 - machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder 1,7 0 

  - machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders daaronder begrepen   

8436 21 00 -- broedmachines en kunstmoeders 1,7 0 

8436 29 00 -- andere 1,7 0 

8436 80 - andere machines en toestellen   

8436 80 10 -- voor de bosbouw 1,7 0 

  -- andere   

8436 80 91 --- automatische drinkbakken 1,7 0 

8436 80 99 --- andere 1,7 0 

  - delen   

8436 91 00 -- van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van kunstmoeders 1,7 0 

8436 99 00 -- andere 1,7 0 

8437  Machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten; machines en 

toestellen voor de meelindustrie of voor de behandeling van graan en van gedroogde peulgroenten, 

andere dan machines en toestellen die in het boerenbedrijf worden gebruikt 

  

8437 10 00 - machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten 1,7 0 
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8437 80 00 - andere machines en toestellen 1,7 0 

8437 90 00 - delen 1,7 0 

8438  Machines en toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk, voor de 

industriële bereiding of vervaardiging van voedingsmiddelen of dranken, andere dan machines en 

toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke of van vaste plantaardige vetten of oliën 

  

8438 10 - machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren   

8438 10 10 -- voor brood- of banketbakkerijen 1,7 0 

8438 10 90 -- voor het vervaardigen van deegwaren 1,7 0 

8438 20 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade 1,7 0 

8438 30 00 - machines en toestellen voor suikerfabrieken 1,7 0 

8438 40 00 - machines en toestellen voor brouwerijen 1,7 0 

8438 50 00 - machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees 1,7 0 

8438 60 00 - machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten 1,7 0 

8438 80 - andere machines en toestellen   

8438 80 10 -- voor de behandeling of bereiding van koffie of thee 1,7 0 

  -- andere   

8438 80 91 --- voor de bereiding of vervaardiging van dranken 1,7 0 

8438 80 99 --- andere 1,7 0 

8438 90 00 - delen 1,7 0 
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8439  Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor 

het vervaardigen of afwerken van papier of van karton 

  

8439 10 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen 1,7 0 

8439 20 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton 1,7 0 

8439 30 00 - machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton 1,7 0 

  - delen   

8439 91 -- van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen   

8439 91 10 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8439 91 90 --- andere 1,7 0 

8439 99 -- andere   

8439 99 10 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8439 99 90 --- andere 1,7 0 

8440  Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken, naaimachines voor het 

boekbindersbedrijf daaronder begrepen 

  

8440 10 - machines en toestellen   

8440 10 10 -- vouwmachines 1,7 0 

8440 10 20 -- vergaarmachines 1,7 0 

8440 10 30 -- naai-, stik- en hechtmachines 1,7 0 

8440 10 40 -- kleefbindmachines 1,7 0 

8440 10 90 -- andere 1,7 0 

8440 90 00 - delen 1,7 0 
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8441  Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, 

snijmachines van alle soorten daaronder begrepen 

  

8441 10 - snijmachines   

8441 10 10 -- omrolmachines, gecombineerd met een snijmachine 1,7 0 

8441 10 20 -- overlangs- en overdwarssnijmachines 1,7 0 

8441 10 30 -- snelsnijmachines met één mes 1,7 0 

8441 10 40 -- driesnijders 1,7 0 

8441 10 80 -- andere 1,7 0 

8441 20 00 - machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen 1,7 0 

8441 30 00 - machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van dergelijke 

bergingsmiddelen, anders dan door vormen 

1,7 0 

8441 40 00 - machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit karton 1,7 0 

8441 80 00 - andere machines en toestellen 1,7 0 

8441 90 - delen   

8441 90 10 -- van snijmachines 1,7 0 

8441 90 90 -- andere 1,7 0 
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8442  Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereedschapswerktuigen bedoeld bij de 

posten 8456 tot en met 8465) voor het prepareren of het maken van drukplaten, drukcilinders en ander 

materiaal voor het drukken; drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, 

cilinders en lithografische stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, 

gepolijst) 

  

8442 30 - machines, toestellen en uitrustingsstukken   

8442 30 10 -- fotografische zetmachines 1,7 0 

  -- andere   

8442 30 91 --- voor lettergieten en letterzetten (bijvoorbeeld linotypes, monotypes, intertypes), met of zonder 

gietapparaat 

vrij 0 

8442 30 99 --- andere 1,7 0 

8442 40 00 - delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken 1,7 0 

8442 50 - drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken; platen, cilinders en lithografische 

stenen, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst) 

  

  -- gereed voor het drukken   

8442 50 21 --- voor hoogdruk of boekdruk 1,7 0 

8442 50 23 --- voor vlakdruk 1,7 0 

8442 50 29 --- andere 1,7 0 

8442 50 80 -- andere 1,7 0 
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8443  Machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders 

en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442; andere afdrukkers, kopieertoestellen en 

telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd; delen en toebehoren daarvan 

  

  - machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van drukplaten, drukcilinders 

en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442 

  

8443 11 00 -- machines en toestellen voor de offsetdruk, gevoed met rollen 1,7 0 

8443 12 00 -- machines en toestellen voor de offsetdruk voor kantoorgebruik, gevoed met vellen waarvan in 

ongevouwen staat de lengte van een zijde niet meer dan 22 cm en de lengte van de andere zijde niet 

meer dan 36 cm bedraagt 

1,7 0 

8443 13 -- andere machines en toestellen voor de offsetdruk   

  --- gevoed met vellen   

8443 13 10 ---- gebruikte 1,7 0 

  ---- nieuwe, gevoed met vellen   

8443 13 31 ----- van niet meer dan 52 × 74 cm 1,7 0 

8443 13 35 ----- van meer dan 52 × 74 cm doch niet meer dan 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 39 ----- van meer dan 74 × 107 cm 1,7 0 

8443 13 90 --- andere 1,7 0 

8443 14 00 -- machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), gevoed met rollen, met uitzondering van 

machines en toestellen voor de flexografie 

1,7 0 

8443 15 00 -- machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan gevoegd met rollen, met 

uitzondering van machines en toestellen voor de flexografie 

1,7 0 

8443 16 00 -- machines en toestellen voor de flexografie 1,7 0 
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8443 17 00 -- machines en toestellen voor de diepdruk 1,7 0 

8443 19 -- andere   

8443 19 20 --- voor het bedrukken van textielwaren 1,7 0 

8443 19 40 --- bestemd voor de vervaardiging van halfgeleiders 1,7 0 

8443 19 70 --- andere 1,7 0 

  - andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd   

8443 31 -- machines die twee of meer van de functies afdrukken, kopiëren of telekopiëren verrichten, geschikt 

om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of op een netwerk 

  

8443 31 10 --- machines die met kopieer- en telekopieerfunctie, ook indien met afdrukfunctie, met een 

kopieersnelheid van niet meer dan 12 monochrome pagina's per minuut 

vrij 0 

  --- andere   

8443 31 91 ---- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een 

elektrostatisch drukapparaat 

6 0 

8443 31 99 ---- andere vrij 0 

8443 32 -- andere, geschikt om te worden aangesloten op een automatische gegevensverwerkende machine of 

op een netwerk 

  

8443 32 10 --- afdrukeenheden vrij 0 

8443 32 30 --- telekopieertoestellen vrij 0 

  --- andere   
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8443 32 91 ---- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een 

elektrostatisch drukapparaat 

6 0 

8443 32 93 ---- andere machines die kopiëren met een ingebouwd optisch systeem vrij 0 

8443 32 99 ---- andere 2,2 0 

8443 39 -- andere   

8443 39 10 --- machines die kopiëren door het origineel te scannen en de kopieën te printen met behulp van een 

elektrostatisch drukapparaat 

6 0 

  --- andere kopieerapparaten   

8443 39 31 ---- met optisch systeem vrij 0 

8443 39 39 ---- andere 3 0 

8443 39 90 --- andere 2,2 0 

  - delen en toebehoren   

8443 91 -- delen en toebehoren van machines en toestellen die gebruikt worden om te drukken met behulp van 

drukplaten, drukcilinders en ander materiaal voor het drukken bedoeld bij post 8442 

  

8443 91 10 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8443 19 40 1,7 0 

  --- andere   

8443 91 91 ---- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8443 91 99 ---- andere 1,7 0 
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8443 99 -- andere   

8443 99 10 --- elektronische assemblages vrij 0 

8443 99 90 --- andere vrij 0 

8444 00  Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het snijden van synthetische of 

kunstmatige textielstoffen 

  

8444 00 10 - machines voor het spinnen 1,7 0 

8444 00 90 - andere 1,7 0 

8445  Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en 

andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het 

opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, 

bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt 

op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447 

  

  - machines voor het bereiden van spinvezels   

8445 11 00 -- kaardmachines 1,7 0 

8445 12 00 -- kammachines 1,7 0 

8445 13 00 -- voorspinmachines 1,7 0 

8445 19 00 -- andere 1,7 0 

8445 20 00 - machines voor het spinnen 1,7 0 

8445 30 - machines voor het doubleren of twijnen   

8445 30 10 -- voor het doubleren 1,7 0 

8445 30 90 -- voor het twijnen 1,7 0 
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8445 40 00 - machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of afhaspelen van 

textielstoffen 

1,7 0 

8445 90 00 - andere 1,7 0 

8446  Weefgetouwen   

8446 10 00 - voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm 1,7 0 

  - voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met schietspoel   

8446 21 00 -- met motor 1,7 0 

8446 29 00 -- andere 1,7 0 

8446 30 00 - voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel 1,7 0 

8447  Breimachines, naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines), guipeermachines, machines voor de 

vervaardiging van tule, van kant, van borduurwerk, van passementwerk, van vlechtwerk of van 

filetweefsel, alsmede machines voor het tuften 

  

  - rondbreimachines   

8447 11 -- met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm   

8447 11 10 --- werkend met tongnaalden 1,7 0 

8447 11 90 --- andere 1,7 0 

8447 12 -- met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm   

8447 12 10 --- werkend met tongnaalden 1,7 0 

8447 12 90 --- andere 1,7 0 

8447 20 - vlakbreimachines; naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines)   
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8447 20 20 -- kettingtricotbreimachines, raschelmachines daaronder begrepen; naaibreimachines ("stitch-bonding"-

machines) 

1,7 0 

8447 20 80 -- andere 1,7 0 

8447 90 00 - andere 1,7 0 

8448  Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 

8446 en 8447 (bijvoorbeeld dobby's of schaftmechanismen, jacquardmechanismen, ketting- en 

inslagwachters, wisselmechanismen voor schietspoelen); delen en toebehoren waarvan kan worden 

onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij deze post of 

bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag, kammen, 

spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, 

breimachinenaalden) 

  

  - hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444, 8445, 8446 en 8447   

8448 11 00 -- dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, 

kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines 

1,7 0 

8448 19 00 -- andere 1,7 0 

8448 20 00 - delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8444 of voor de hulpmachines of 

hulptoestellen daarvoor 

1,7 0 

  - delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 8445 of voor de hulpmachines of 

hulptoestellen daarvoor 

  

8448 31 00 -- kaardbeslag 1,7 0 

8448 32 00 -- voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag 1,7 0 

8448 33 -- spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)   

8448 33 10 --- spillen en spilvleugels 1,7 0 

8448 33 90 --- ringen en spinoogjes (travellers) 1,7 0 
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8448 39 00 -- andere 1,7 0 

  - delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor   

8448 42 00 -- rieten, hevels en schachten 1,7 0 

8448 49 00 -- andere 1,7 0 

  - delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld bij post 8447 of voor de hulpmachines of 

hulptoestellen daarvoor 

  

8448 51 -- platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen   

8448 51 10 --- platinen 1,7 0 

8448 51 90 --- andere 1,7 0 

8448 59 00 -- andere 1,7 0 

8449 00 00  Machines en toestellen voor de vervaardiging of voor de afwerking van vilt of van gebonden 

textielvlies, zowel aan het stuk als in bepaalde vormen, machines en toestellen voor de vervaardiging 

van vilthoeden daaronder begrepen; hoedvormen 

1,7 0 

8450  Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting   

  - machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed   

8450 11 -- volautomatische machines   

  --- met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed   

8450 11 11 ---- voorladers 3 0 

8450 11 19 ---- bovenladers 3 0 

8450 11 90 --- met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 2,6 0 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1766 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8450 12 00 -- andere machines, met ingebouwde centrifuge 2,7 0 

8450 19 00 -- andere 2,7 0 

8450 20 00 - machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed 2,2 0 

8450 90 00 - delen 2,7 0 

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 de vervaardiging van vloerbedekkingen, zoals linoleum; machines voor het 

oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels 

  

8451 10 00 - machines voor het droog reinigen 2,2 0 

  - droogmachines   

8451 21 -- met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed   

8451 21 10 --- met een capaciteit van niet meer dan 6 kg droog wasgoed 2,2 0 

8451 21 90 --- met een capaciteit van meer dan 6 doch niet meer dan 10 kg droog wasgoed 2,2 0 

8451 29 00 -- andere 2,2 0 

8451 30 - strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)   

  -- elektrisch verwarmd, met een vermogen   

8451 30 10 --- van niet meer dan 2 500 W 2,2 0 

8451 30 30 --- van meer dan 2 500 W 2,2 0 
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8451 30 80 -- andere 2,2 0 

8451 40 00 - machines voor het wassen, het bleken of het verven 2,2 0 

8451 50 00 - machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het kartelen van weefsels 2,2 0 

8451 80 - andere machines en toestellen   

8451 80 10 -- machines voor het opbrengen van deklagen op weefsels of op andere onderlagen bij de vervaardiging 

van vloerbedekking (linoleum, enz.) 

2,2 0 

8451 80 30 -- machines voor het appreteren of het afwerken 2,2 0 

8451 80 80 -- andere 2,2 0 

8451 90 00 - delen 2,2 0 

8452  Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; 

meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines 

  

8452 10 - naaimachines voor huishoudelijk gebruik   

  -- naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer 

dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt; koppen van naaimachines die uitsluitend 

stiksteken kunnen vormen, wegende zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer 

dan 17 kg 

  

8452 10 11 --- naaimachines met een waarde per stuk (onderstellen, tafels of meubelen niet meegerekend) van meer 

dan 65 EUR 

5,7 0 

8452 10 19 --- andere 9,7 0 
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8452 10 90 -- andere naaimachines en andere koppen van naaimachines 3,7 0 

  - andere naaimachines   

8452 21 00 -- automatische eenheden 3,7 0 

8452 29 00 -- andere 3,7 0 

8452 30 - naalden voor naaimachines   

8452 30 10 -- aan één zijde voorzien van een afgeplatte kolf 2,7 0 

8452 30 90 -- andere 2,7 0 

8452 40 00 - meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan 2,7 0 

8452 90 00 - andere delen van naaimachines 2,7 0 

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 

  

8453 10 00 - machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leder 1,7 0 

8453 20 00 - machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel 1,7 0 

8453 80 00 - andere machines en toestellen 1,7 0 

8453 90 00 - delen 1,7 0 

8454  Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of 

staalfabrieken en voor gieterijen 

  

8454 10 00 - convertors 1,7 0 

8454 20 00 - gietvormen voor ingots en gietpannen 1,7 0 
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8454 30 - gietmachines   

8454 30 10 -- persgiet- of spuitgietmachines 1,7 0 

8454 30 90 -- andere 1,7 0 

8454 90 00 - delen 1,7 0 

8455  Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor   

8455 10 00 - walsstoelen voor buizen 2,7 0 

  - andere walsstoelen   

8455 21 00 -- voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen 2,7 0 

8455 22 00 -- voor het koud walsen 2,7 0 

8455 30 - walsrollen   

8455 30 10 -- van gietijzer 2,7 0 

  -- van gesmeed staal   

8455 30 31 --- werkwalsen voor het warm walsen; steunwalsen voor het warm en koud walsen 2,7 0 

8455 30 39 --- werkwalsen voor het koud walsen 2,7 0 

8455 30 90 -- van gegoten staal 2,7 0 

8455 90 00 - andere delen 2,7 0 
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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 

  

8456 10 00 - werkend met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen 4,5 0 

8456 20 00 - werkend met behulp van ultrasone trillingen 3,5 0 

8456 30 - werkend met behulp van elektro-erosie (vonkerosie)   

  -- met numerieke besturing   

8456 30 11 --- draadvonkerosie 3,5 0 

8456 30 19 --- andere 3,5 0 

8456 30 90 -- andere 3,5 0 

8456 90 00 - andere 3,5 0 

8457  Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, 

voor de bewerking van metalen 

  

8457 10 - bewerkingscentra   

8457 10 10 -- horizontaal 2,7 0 

8457 10 90 -- andere 2,7 0 

8457 20 00 - enkel-stationsbewerkingsmachines 2,7 0 

8457 30 - meervoudige transferbewerkingsmachines   

8457 30 10 -- met numerieke besturing 2,7 0 

8457 30 90 -- andere 2,7 0 
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8458  Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van metaal   

  - horizontale draaibanken   

8458 11 -- met numerieke besturing   

8458 11 20 --- draaicentra 2,7 0 

  --- automaten   

8458 11 41 ---- eenspillige 2,7 0 

8458 11 49 ---- meerspillige 2,7 0 

8458 11 80 --- andere 2,7 0 

8458 19 -- andere   

8458 19 20 --- center- of paralleldraaibanken 2,7 0 

8458 19 40 --- automaten 2,7 0 

8458 19 80 --- andere 2,7 0 

  - andere draaibanken   

8458 91 -- met numerieke besturing   

8458 91 20 --- draaicentra 2,7 0 

8458 91 80 --- andere 2,7 0 

8458 99 00 -- andere 2,7 0 
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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 

  

8459 10 00 - bewerkingseenheden op slede 2,7 0 

  - andere boormachines   

8459 21 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 

8459 29 00 -- andere 2,7 0 

  - andere ruim-freesmachines   

8459 31 00 -- met numerieke besturing 1,7 0 

8459 39 00 -- andere 1,7 0 

8459 40 - andere ruimmachines   

8459 40 10 -- met numerieke besturing 1,7 0 

8459 40 90 -- andere 1,7 0 

  - kniefreesmachines   

8459 51 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 

8459 59 00 -- andere 2,7 0 

  - andere freesmachines   

8459 61 -- met numerieke besturing   

8459 61 10 --- voor het frezen van gereedschappen 2,7 0 

8459 61 90 --- andere 2,7 0 
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8459 69 -- andere   

8459 69 10 --- voor het frezen van gereedschappen 2,7 0 

8459 69 90 --- andere 2,7 0 

8459 70 00 - andere machines voor het snijden of tappen van draad 2,7 0 

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 

  

  - vlakslijpmachines waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan 

worden geregeld 

  

8460 11 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 

8460 19 00 -- andere 2,7 0 

  - andere slijpmachines waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan 

worden geregeld 

  

8460 21 -- met numerieke besturing   

  --- rondslijpmachines   

8460 21 11 ---- inwendige rondslijpmachines 2,7 0 

8460 21 15 ---- centerloze uitwendige rondslijpmachines 2,7 0 

8460 21 19 ---- andere 2,7 0 

8460 21 90 --- andere 2,7 0 
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8460 29 -- andere   

  --- rondslijpmachines   

8460 29 11 ---- inwendige rondslijpmachines 2,7 0 

8460 29 19 ---- andere 2,7 0 

8460 29 90 --- andere 2,7 0 

  - machines voor het slijpen van gereedschap   

8460 31 00 -- met numerieke besturing 1,7 0 

8460 39 00 -- andere 1,7 0 

8460 40 - hoon- en lapmachines   

8460 40 10 -- met numerieke besturing 1,7 0 

8460 40 90 -- andere 1,7 0 

8460 90 - andere   

8460 90 10 -- waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld 2,7 0 

8460 90 90 -- andere 1,7 0 

8461  Schaafbanken, sterke-armschaafbanken, 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 

  

8461 20 00 - sterke-armschaafbanken en steekbanken 1,7 0 

8461 30 - trekfreesbanken   



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1775 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8461 30 10 -- met numerieke besturing 1,7 0 

8461 30 90 -- andere 1,7 0 

8461 40 - machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen   

  -- machines voor het frezen, steken, schaven en slijpen van tandwielen   

  --- van cilindrische tandwielen   

8461 40 11 ---- met numerieke besturing 2,7 0 

8461 40 19 ---- andere 2,7 0 

  --- van andere tandwielen   

8461 40 31 ---- met numerieke besturing 1,7 0 

8461 40 39 ---- andere 1,7 0 

  -- machines voor het afwerken van tandwielen   

  --- waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld   

8461 40 71 ---- met numerieke besturing 2,7 0 

8461 40 79 ---- andere 2,7 0 

8461 40 90 --- andere 1,7 0 

8461 50 - zaagmachines en afsteekbanken   

  -- zaagmachines   
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8461 50 11 --- cirkelzaagmachines 1,7 0 

8461 50 19 --- andere 1,7 0 

8461 50 90 -- afsteekbanken 1,7 0 

8461 90 00 - andere 2,7 0 

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 

  

8462 10 - machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren   

8462 10 10 -- met numerieke besturing 2,7 0 

8462 10 90 -- andere 1,7 0 

  - machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken   

8462 21 -- met numerieke besturing   

8462 21 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 2,7 0 

8462 21 80 --- andere 2,7 0 

8462 29 -- andere   

8462 29 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0 

  --- andere   

8462 29 91 ---- hydraulische 1,7 0 
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8462 29 98 ---- andere 1,7 0 

  - machines (persen daaronder begrepen) voor het afknippen, andere dan gecombineerde machines 

voor het ponsen en afknippen 

  

8462 31 00 -- met numerieke besturing 2,7 0 

8462 39 -- andere   

8462 39 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0 

  --- andere   

8462 39 91 ---- hydraulische 1,7 0 

8462 39 99 ---- andere 1,7 0 

  - machines (persen daaronder begrepen) voor het inkepen of het ponsen, gecombineerde machines 

voor het ponsen en afknippen daaronder begrepen 

  

8462 41 -- met numerieke besturing   

8462 41 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 2,7 0 

8462 41 90 --- andere 2,7 0 

8462 49 -- andere   

8462 49 10 --- voor het bewerken van vlakke producten 1,7 0 

8462 49 90 --- andere 1,7 0 

  - andere   

8462 91 -- hydraulische persen   

8462 91 10 --- voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het tot pakketten of blokken persen van 

metaalafvallen 

2,7 0 

  --- andere   
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8462 91 50 ---- met numerieke besturing 2,7 0 

8462 91 90 ---- andere 2,7 0 

8462 99 -- andere   

8462 99 10 --- voor het in vorm sinteren van metaalpoeders of voor het tot pakketten of blokken persen van 

metaalafvallen 

2,7 0 

  --- andere   

8462 99 50 ---- met numerieke besturing 2,7 0 

8462 99 90 ---- andere 2,7 0 

8463  Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of van cermets   

8463 10 - trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke   

8463 10 10 -- draadtrekbanken 2,7 0 

8463 10 90 -- andere 2,7 0 

8463 20 00 - schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines 2,7 0 

8463 30 00 - machines voor het bewerken van draad 2,7 0 

8463 90 00 - andere 2,7 0 

8464  Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van 

asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas 

  

8464 10 00 - zaagmachines 2,2 0 

8464 20 - slijp- en polijstmachines   

  -- machines voor het bewerken van glas   
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8464 20 11 --- van glazen voor optische doeleinden 2,2 0 

8464 20 19 --- andere 2,2 0 

8464 20 20 -- voor het bewerken van keramische producten 2,2 0 

8464 20 95 -- andere 2,2 0 

8464 90 - andere   

8464 90 20 -- voor het bewerken van keramische producten 2,2 0 

8464 90 80 -- andere 2,2 0 

8465  Gereedschapswerktuigen (machines voor het spijkeren, nieten, lijmen of op andere wijze 

samenvoegen daaronder begrepen) voor het bewerken van hout, van kurk, van been, van geharde 

rubber, van harde kunststof en van dergelijke harde stoffen 

  

8465 10 - machines waarmee bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse gereedschapswisseling 

kunnen worden uitgevoerd 

  

8465 10 10 -- waarbij het werkstuk bij elke bewerking met de hand wordt toegevoerd 2,7 0 

8465 10 90 -- waarbij het werkstuk tussen elke bewerking automatisch wordt toegevoerd 2,7 0 

  - andere   

8465 91 -- zaagmachines   

8465 91 10 --- voor lintzagen 2,7 0 

8465 91 20 --- voor cirkelzagen 2,7 0 

8465 91 90 --- andere 2,7 0 

8465 92 00 -- schaafmachines, freesmachines en profileermachines 2,7 0 
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8465 93 00 -- schuur-, slijp- en polijstmachines 2,7 0 

8465 94 00 -- machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten 2,7 0 

8465 95 00 -- boormachines en uitsteekmachines 2,7 0 

8465 96 00 -- splijt-, afsnij- en schilmachines 2,7 0 

8465 99 -- andere   

8465 99 10 --- draaibanken 2,7 0 

8465 99 90 --- andere 2,7 0 

8466  Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn 

voor de machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8465, daaronder begrepen werkstukhouders 

en gereedschaphouders, zelfopenende draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, 

voor montage op gereedschapswerktuigen; gereedschaphouders voor handgereedschap van alle 

soorten 

  

8466 10 - gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen   

  -- gereedschaphouders   

8466 10 20 --- spandoorns, spantangen en hulzen 1,2 0 

  --- andere   

8466 10 31 ---- voor draaibanken 1,2 0 

8466 10 38 ---- andere 1,2 0 

8466 10 80 -- zelfopenende draadsnijkoppen 1,2 0 

8466 20 - werkstukhouders   
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8466 20 20 -- werkstukgebonden houders, toebehoren voor werkstukgebonden houders 1,2 0 

  -- andere   

8466 20 91 --- voor draaibanken 1,2 0 

8466 20 98 --- andere 1,2 0 

8466 30 00 - verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschapswerktuigen 1,2 0 

  - andere   

8466 91 -- voor machines bedoeld bij post 8464   

8466 91 20 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,2 0 

8466 91 95 --- andere 1,2 0 

8466 92 -- voor machines bedoeld bij post 8465   

8466 92 20 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,2 0 

8466 92 80 --- andere 1,2 0 

8466 93 00 -- voor machines bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8461 1,2 0 

8466 94 00 -- voor machines bedoeld bij post 8462 of 8463 1,2 0 

8467  Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde elektrische of niet-

elektrische motor wordt aangedreven 

  

  - pneumatisch   

8467 11 -- roterend (ook indien met slagmechanisme)   

8467 11 10 --- voor metaalbewerking 1,7 0 

8467 11 90 --- ander 1,7 0 
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8467 19 00 -- ander 1,7 0 

  - met ingebouwde elektromotor   

8467 21 -- boormachines van alle soorten   

8467 21 10 --- werkend zonder externe energiebron 2,7 0 

  --- andere   

8467 21 91 ---- elektropneumatische 2,7 0 

8467 21 99 ---- andere 2,7 0 

8467 22 -- zagen   

8467 22 10 --- kettingzagen 2,7 0 

8467 22 30 --- cirkelzagen 2,7 0 

8467 22 90 --- andere 2,7 0 

8467 29 -- ander   

8467 29 10 --- voor het bewerken van textielstoffen 2,7 0 

  --- ander   

8467 29 30 ---- werkend zonder externe energiebron 2,7 0 

  ---- ander   

  ----- slijp- en schuurmachines   

8467 29 51 ------ haakse slijp- en schuurmachines 2,7 0 

8467 29 53 ------ bandschuurmachines 2,7 0 
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8467 29 59 ------ andere 2,7 0 

8467 29 70 ----- schaafmachines 2,7 0 

8467 29 80 ----- heggenscharen, grasscharen en graskantsnijders 2,7 0 

8467 29 90 ----- ander 2,7 0 

  - ander gereedschap   

8467 81 00 -- kettingzagen 1,7 0 

8467 89 00 -- ander 1,7 0 

  - delen   

8467 91 00 -- van kettingzagen 1,7 0 

8467 92 00 -- van pneumatisch gereedschap 1,7 0 

8467 99 00 -- andere 1,7 0 

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 

  

8468 10 00 - handbranders 2,2 0 

8468 20 00 - andere machines en toestellen, werkend met gas 2,2 0 

8468 80 00 - andere machines en toestellen 2,2 0 

8468 90 00 - delen 2,2 0 

8469 00  Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 8443; tekstverwerkende machines   
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8469 00 10 - tekstverwerkende machines vrij 0 

  - andere   

8469 00 91 -- elektrische 2,3 0 

8469 00 99 -- andere 2,5 0 

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 

  

8470 10 00 - elektronische rekenmachines die zonder externe elektrische energiebron kunnen functioneren en 

machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met 

rekenfuncties 

vrij 0 

  - andere elektronische rekenmachines   

8470 21 00 -- schrijvende vrij 0 

8470 29 00 -- andere vrij 0 

8470 30 00 - andere rekenmachines vrij 0 

8470 50 00 - kasregisters vrij 0 

8470 90 00 - andere vrij 0 

8471  Automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor; magnetische en optische lezers, 

machines voor het in gecodeerde vorm op dragers overzetten van gegevens en machines voor het 

verwerken van die gegevens, elders genoemd noch elders onder begrepen 
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8471 30 00 - draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten 

minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm 

vrij 0 

  - andere automatische gegevensverwerkende machines   

8471 41 00 -- bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid en, al dan niet 

gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid 

vrij 0 

8471 49 00 -- andere, aangeboden in de vorm van systemen vrij 0 

8471 50 00 - verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8471 41 en 8471 49, die in 

dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden mogen bevatten: 

geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden 

vrij 0 

8471 60 - invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden 

bevatten 

  

8471 60 60 -- toetsenborden vrij 0 

8471 60 70 -- andere vrij 0 

8471 70 - geheugeneenheden   

8471 70 20 -- geheugens van centrale eenheden vrij 0 

  -- andere   

  --- schijvengeheugeneenheden   

8471 70 30 ---- optische, magneto-optische daaronder begrepen vrij 0 

  ---- andere   

8471 70 50 ----- eenheden voor harde schijven vrij 0 
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8471 70 70 ----- andere vrij 0 

8471 70 80 --- bandgeheugeneenheden vrij 0 

8471 70 98 --- andere vrij 0 

8471 80 00 - andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines vrij 0 

8471 90 00 - andere vrij 0 

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) 

  

8472 10 00 - duplicators 2 0 

8472 30 00 - machines voor het sorteren, het vouwen, het in een enveloppe steken of het van een adresband 

voorzien van poststukken, machines voor het openen, het sluiten of het verzegelen van 

correspondentie en machines voor het aanbrengen of het stempelen van postzegels 

2,2 0 

8472 90 - andere   

8472 90 10 -- geldsorteer-, geldtel- en geldinpakmachines 2,2 0 

8472 90 30 -- gelduitgifteautomaten vrij 0 

8472 90 70 -- andere 2,2 0 

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 
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8473 10 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8469   

  -- elektronische assemblages   

8473 10 11 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8469 00 10 vrij 0 

8473 10 19 --- andere 3 0 

8473 10 90 -- andere vrij 0 

  - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8470   

8473 21 -- van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen 8470 10, 8470 21 en 8470 29   

8473 21 10 --- elektronische assemblages vrij 0 

8473 21 90 --- andere vrij 0 

8473 29 -- andere   

8473 29 10 --- elektronische assemblages vrij 0 

8473 29 90 --- andere vrij 0 

8473 30 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8471   

8473 30 20 -- elektronische assemblages vrij 0 

8473 30 80 -- andere vrij 0 

8473 40 - delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 8472   

  -- elektronische assemblages   

8473 40 11 --- van machines bedoeld bij onderverdeling 8472 90 30 vrij 0 
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8473 40 18 --- andere 3 0 

8473 40 80 -- andere vrij 0 

8473 50 - delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij 

twee of meer van de posten 8469 tot en met 8472 

  

8473 50 20 -- elektronische assemblages vrij 0 

8473 50 80 -- andere vrij 0 

8474  Machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden, het wassen, het breken, het malen, 

het mengen of het kneden van aarde, van steen, van ertsen of van andere vaste minerale stoffen 

(poeders en pasta's daaronder begrepen); machines voor het persen, het vormen of het gieten van vaste 

minerale brandstoffen, van keramische specie, van cement, van gips of van andere minerale stoffen in 

poeder- of in pastavorm; machines voor het maken van gietvormen van zand 

  

8474 10 00 - machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het wassen vrij 0 

8474 20 - machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren   

8474 20 10 -- van minerale stoffen van de soort gebruikt in de keramische industrie vrij 0 

8474 20 90 -- andere vrij 0 

  - machines en toestellen voor het mengen of het kneden   

8474 31 00 -- betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel vrij 0 

8474 32 00 -- machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen vrij 0 

8474 39 -- andere   

8474 39 10 --- machines en toestellen voor het mengen of het kneden van minerale stoffen van de soort gebruikt 

in de keramische industrie 

vrij 0 

8474 39 90 --- andere vrij 0 

8474 80 - andere machines en toestellen   
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8474 80 10 -- machines voor het persen, het vormen of het gieten van keramische specie vrij 0 

8474 80 90 -- andere vrij 0 

8474 90 - delen   

8474 90 10 -- van gietijzer of van gegoten staal vrij 0 

8474 90 90 -- andere vrij 0 

8475  Machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van flitslampen, 

met een omhulling van glas; machines voor het vervaardigen van of voor het warm bewerken van glas 

of van glaswerk 

  

8475 10 00 - machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen of van 

flitslampen, met een omhulling van glas 

1,7 0 

  - machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van glaswerk   

8475 21 00 -- machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte vormen ("ébauches") 

daarvan 

1,7 0 

8475 29 00 -- andere 1,7 0 

8475 90 00 - delen 1,7 0 

8476  Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor 

dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen 

  

  - verkoopautomaten voor dranken   

8476 21 00 -- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 1,7 0 

8476 29 00 -- andere 1,7 0 

  - andere machines   
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8476 81 00 -- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen 1,7 0 

8476 89 00 -- andere 1,7 0 

8476 90 00 - delen 1,7 0 

8477  Machines en toestellen voor het bewerken van rubber of van kunststof of voor de vervaardiging van 

producten van deze stoffen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk 

  

8477 10 00 - spuitgietmachines 1,7 0 

8477 20 00 - strengpersen (extrudeerpersen) 1,7 0 

8477 30 00 - blaasvormmachines 1,7 0 

8477 40 00 - vacuümvormmachines en andere thermovormmachines 1,7 0 

  - andere giet- of vormmachines en -toestellen   

8477 51 00 -- machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op 

luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden 

1,7 0 

8477 59 -- andere   

8477 59 10 --- persen 1,7 0 

8477 59 80 --- andere 1,7 0 

8477 80 - andere machines en toestellen   

  -- machines voor het vervaardigen van producten met spons- of celstructuur   

8477 80 11 --- machines voor de bewerking van reactieve harsen 1,7 0 
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8477 80 19 --- andere 1,7 0 

  -- andere   

8477 80 91 --- maalmolens 1,7 0 

8477 80 93 --- meng-, kneed- en roermachines 1,7 0 

8477 80 95 --- snij- en splijtmachines en afpelmachines 1,7 0 

8477 80 99 --- andere 1,7 0 

8477 90 - delen   

8477 90 10 -- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8477 90 80 -- andere 1,7 0 

8478  Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen 

onder andere posten van dit hoofdstuk 

  

8478 10 00 - machines en toestellen 1,7 0 

8478 90 00 - delen 1,7 0 

8479  Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder 

andere posten van dit hoofdstuk 

  

8479 10 00 - machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke 

werken 

vrij 0 

8479 20 00 - machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke olie of vet of van 

plantaardige vette olie of vet 

1,7 0 
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8479 30 - persen voor het vervaardigen van spaan- en vezelplaat van hout of van andere houtachtige stoffen, 

alsmede andere machines en toestellen voor de behandeling van hout of kurk 

  

8479 30 10 -- persen 1,7 0 

8479 30 90 -- andere 1,7 0 

8479 40 00 - machines voor het vervaardigen van touw en kabel 1,7 0 

8479 50 00 - industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen 1,7 0 

8479 60 00 - toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping 1,7 0 

  - andere machines en toestellen   

8479 81 00 -- voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van elektrische spoelen 

daaronder begrepen 

1,7 0 

8479 82 00 -- voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emulgeren 

of het roeren 

1,7 0 

8479 89 -- andere   

8479 89 30 --- wandelende hydraulische mijnstutten 1,7 0 

8479 89 60 --- centrale smeertoestellen 1,7 0 

8479 89 91 --- machines en toestellen voor het emailleren en decoreren van keramische producten 1,7 0 

8479 89 97 --- andere 1,7 0 

8479 90 - delen   

8479 90 20 -- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8479 90 80 -- andere 1,7 0 
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8480  Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en 

andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, 

voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof 

  

8480 10 00 - vormkasten voor gieterijen 1,7 0 

8480 20 00 - modelplaten voor gietvormen 1,7 0 

8480 30 - modellen voor gietvormen   

8480 30 10 -- van hout 1,7 0 

8480 30 90 -- andere 2,7 0 

  - vormen voor metalen of voor metaalcarbiden   

8480 41 00 -- voor het spuitgieten of het persgieten 1,7 0 

8480 49 00 -- andere 1,7 0 

8480 50 00 - vormen voor glas 1,7 0 

8480 60 - vormen voor minerale stoffen   

8480 60 10 -- voor het persgieten 1,7 0 

8480 60 90 -- andere 1,7 0 

  - vormen voor rubber of voor kunststof   

8480 71 00 -- voor het spuitgieten of het persgieten 1,7 0 

8480 79 00 -- andere 1,7 0 
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8481  Kranen en dergelijke artikelen (reduceerventielen en thermostatisch werkende kleppen daaronder 

begrepen), voor leidingen, voor ketels, voor reservoirs, voor bakken of voor dergelijke 

bergingsmiddelen 

  

8481 10 - reduceerventielen   

8481 10 05 -- gecombineerd met filters of smeerapparaten 2,2 0 

  -- andere   

8481 10 19 --- van gietijzer of van staal 2,2 0 

8481 10 99 --- andere 2,2 0 

8481 20 - kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging   

8481 20 10 -- kleppen voor oleohydraulische overbrenging 2,2 0 

8481 20 90 -- kleppen voor pneumatische overbrenging 2,2 0 

8481 30 - terugslagkleppen   

8481 30 91 -- van gietijzer of van staal 2,2 0 

8481 30 99 -- andere 2,2 0 

8481 40 - overloopkleppen en veiligheidskleppen   

8481 40 10 -- van gietijzer of van staal 2,2 0 

8481 40 90 -- andere 2,2 0 

8481 80 - andere artikelen   

  -- sanitaire kranen   
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8481 80 11 --- mengkranen 2,2 0 

8481 80 19 --- andere 2,2 0 

  -- kranen voor radiatoren van centrale verwarming   

8481 80 31 --- thermostatisch werkende kranen 2,2 0 

8481 80 39 --- andere 2,2 0 

8481 80 40 -- ventielen voor luchtbanden 2,2 0 

  -- andere   

  --- regelafsluiters   

8481 80 51 ---- temperatuurregelaars 2,2 0 

8481 80 59 ---- andere 2,2 0 

  --- andere   

  ---- schuifafsluiters   

8481 80 61 ----- van gietijzer 2,2 0 

8481 80 63 ----- van staal 2,2 0 

8481 80 69 ----- andere 2,2 0 

  ---- klepafsluiters   

8481 80 71 ----- van gietijzer 2,2 0 

8481 80 73 ----- van staal 2,2 0 
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8481 80 79 ----- andere 2,2 0 

8481 80 81 ---- kogelafsluiters en plugkranen 2,2 0 

8481 80 85 ---- vlinderkleppen 2,2 0 

8481 80 87 ---- membraanafsluiters 2,2 0 

8481 80 99 ---- andere 2,2 0 

8481 90 00 - delen 2,2 0 

8482  Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers   

8482 10 - kogellagers   

8482 10 10 -- met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm 8 0 

8482 10 90 -- andere 8 0 

8482 20 00 - kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen 8 0 

8482 30 00 - tonlagers 8 0 

8482 40 00 - naaldlagers 8 0 

8482 50 00 - cilinderlagers 8 0 

8482 80 00 - andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen 8 0 

  - delen   

8482 91 -- kogels, rollen, naalden en dergelijke   

8482 91 10 --- rollen in kegelvorm 8 0 
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8482 91 90 --- andere 7,7 0 

8482 99 00 -- andere 8 0 

8483  Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en 

lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; 

tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins 

aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven 

(takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen 

zoals cardankoppelingen daaronder begrepen) 

  

8483 10 - drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken   

  -- krukken en krukassen   

8483 10 21 --- van gietijzer of van gegoten staal 4 0 

8483 10 25 --- van gesmeed staal 4 0 

8483 10 29 --- andere 4 0 

8483 10 50 -- gelede assen of scharnierassen 4 0 

8483 10 95 -- andere 4 0 

8483 20 - kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers   

8483 20 10 -- van de soort gebruikt voor lucht- en ruimtevaartuigen 6 0 

8483 20 90 -- andere 6 0 

8483 30 - kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers; lagerschalen   

  -- kussenblokken   
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8483 30 32 --- voor kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers 5,7 0 

8483 30 38 --- andere 3,4 0 

8483 30 80 -- lagerschalen 3,4 0 

8483 40 - getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan afzonderlijk aangeboden tandwielen en 

andere elementaire overbrengingsorganen; kogellager- en rollagerassen; versnellingsbakken en andere 

overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid 

(koppelomvormers daaronder begrepen) 

  

  -- getande overbrengingen   

8483 40 21 --- cilindrische 3,7 0 

8483 40 23 --- conische of cilindrisch-conische 3,7 0 

8483 40 25 --- wormwieloverbrengingen 3,7 0 

8483 40 29 --- andere 3,7 0 

8483 40 30 -- kogellager- en rollagerassen 3,7 0 

  -- tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins 

aanpassen van de snelheid 

  

8483 40 51 --- tandwielkasten en versnellingsbakken 3,7 0 

8483 40 59 --- andere 3,7 0 

8483 40 90 -- andere 3,7 0 

8483 50 - vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen)   

8483 50 20 -- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8483 50 80 -- andere 2,7 0 

8483 60 - koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)   
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8483 60 20 -- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8483 60 80 -- andere 2,7 0 

8483 90 - afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen; delen   

8483 90 20 -- delen van kussenblokken voor lagers van alle soorten 5,7 0 

  -- andere   

8483 90 81 --- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8483 90 89 --- andere 2,7 0 

8484  Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van 

verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische 

afdichtingen 

  

8484 10 00 - metalloplastische pakking 1,7 0 

8484 20 00 - mechanische afdichtingen 1,7 0 

8484 90 00 - andere 1,7 0 

8486  Machines en apparaten van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de 

vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, van elementen of 

schakelingen van halfgeleidermateriaal, van elektronische geïntegreerde schakelingen of van platte 

beeldschermen; machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C), op dit hoofdstuk; delen en 

toebehoren 
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8486 10 00 - machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van 

halfgeleidermateriaal 

vrij 0 

8486 20 - machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van 

halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelingen 

  

8486 20 10 -- gereedschapswerktuigen werkend met behulp van ultrasone trillingen 3,5 0 

8486 20 90 -- andere vrij 0 

8486 30 - machines en apparaten voor de vervaardiging van platte beeldschermen   

8486 30 10 -- apparaten voor het door chemisch opdampen aanbrengen van lagen op bladen of platen voor 

elementen met vloeibare kristallen (LCD) 

2,4 0 

8486 30 30 -- toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of platen voor elementen met vloeibare 

kristallen (LCD) 

3,5 0 

8486 30 50 -- apparaten voor het door kathodische verstuiving ("sputtering") aanbrengen van lagen op bladen of 

platen voor elementen met vloeibare kristallen (LCD) 

3,7 0 

8486 30 90 -- andere vrij 0 

8486 40 00 - machines en apparaten bedoeld bij aantekening 9, onder C), op dit hoofdstuk vrij 0 

8486 90 - delen en toebehoren   

8486 90 10 -- gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen; werkstukhouders 1,2 0 

  -- andere   

8486 90 20 --- delen van centrifuges voor het aanbrengen van een lichtgevoelige laag op bladen of platen voor 

elementen met vloeibare kristallen (LCD) 

1,7 0 

8486 90 30 --- delen van toestellen voor het reinigen, voorafgaand aan het galvaniseringsproces, van de metalen 

aansluitpunten van de in omhullingen geborgen schakelingen van halfgeleidermateriaal 

1,7 0 

8486 90 40 --- delen van apparaten voor het door kathodische verstuiving ("sputtering") aanbrengen van lagen op 

bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (LCD) 
3,7 0 

8486 90 50 --- delen en toebehoren van toestellen voor het droog-etsen van patronen op bladen of platen voor 

elementen met vloeibare kristallen (LCD) 

1,2 0 
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8486 90 60 --- delen en toebehoren van apparaten voor het door chemisch opdampen aanbrengen van lagen op 

bladen of platen voor elementen met vloeibare kristallen (LCD) 

1,7 0 

8486 90 70 --- delen en toebehoren van gereedschapswerktuigen werkend met behulp van ultrasone trillingen 1,2 0 

8486 90 90 --- andere vrij 0 

8487  Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit 

hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van 

spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen 

  

8487 10 - scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven   

8487 10 10 -- van brons 1,7 0 

8487 10 90 -- andere 1,7 0 

8487 90 - andere   

8487 90 10 -- van niet smeedbaar gietijzer 1,7 0 

8487 90 30 -- van smeedbaar gietijzer 1,7 0 

  -- van ijzer of van staal   

8487 90 51 --- van gegoten staal 1,7 0 

8487 90 53 --- van gesmeed ijzer of staal 1,7 0 

8487 90 55 --- van gestampt ijzer of staal 1,7 0 

8487 90 59 --- andere 1,7 0 

8487 90 90 -- andere 1,7 0 
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85  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 

  

8501  Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten   

8501 10 - motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W   

8501 10 10 -- synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W 4,7 0 

  -- andere   

8501 10 91 --- universele motoren 2,7 0 

8501 10 93 --- wisselstroommotoren 2,7 0 

8501 10 99 --- gelijkstroommotoren 2,7 0 

8501 20 00 - universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W 2,7 0 

  - andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren   

8501 31 00 -- met een vermogen van niet meer dan 750 W 2,7 0 

8501 32 -- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW   

8501 32 20 --- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW 2,7 0 

8501 32 80 --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW 2,7 0 

8501 33 00 -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW 2,7 0 

8501 34 -- met een vermogen van meer dan 375 kW   
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8501 34 50 --- tractiemotoren 2,7 0 

  --- andere, met een vermogen   

8501 34 92 ---- van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW 2,7 0 

8501 34 98 ---- van meer dan 750 kW 2,7 0 

8501 40 - andere eenfasewisselstroommotoren   

8501 40 20 -- met een vermogen van niet meer dan 750 W 2,7 0 

8501 40 80 -- met een vermogen van meer dan 750 W 2,7 0 

  - andere meerfasenwisselstroommotoren   

8501 51 00 -- met een vermogen van niet meer dan 750 W 2,7 0 

8501 52 -- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW   

8501 52 20 --- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW 2,7 0 

8501 52 30 --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW 2,7 0 

8501 52 90 --- met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW 2,7 0 

8501 53 -- met een vermogen van meer dan 75 kW   

8501 53 50 --- tractiemotoren 2,7 0 

  --- andere   

8501 53 81 ---- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW 2,7 0 

8501 53 94 ---- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW 2,7 0 

8501 53 99 ---- met een vermogen van meer dan 750 kW 2,7 0 

  - wisselstroomgeneratoren   
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8501 61 -- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA   

8501 61 20 --- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 2,7 0 

8501 61 80 --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA 2,7 0 

8501 62 00 -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA 2,7 0 

8501 63 00 -- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA 2,7 0 

8501 64 00 -- met een vermogen van meer dan 750 kVA 2,7 0 

8502  Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers   

  - generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semi-

dieselmotor) 

  

8502 11 -- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA   

8502 11 20 --- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 2,7 0 

8502 11 80 --- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA 2,7 0 

8502 12 00 -- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA 2,7 0 

8502 13 -- met een vermogen van meer dan 375 kVA   

8502 13 20 --- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA 2,7 0 

8502 13 40 --- met een vermogen van meer dan 750 doch niet meer dan 2 000 kVA 2,7 0 

8502 13 80 --- met een vermogen van meer dan 2 000 kVA 2,7 0 

8502 20 - generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren)   

8502 20 20 -- met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 2,7 0 
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8502 20 40 -- met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 375 kVA 2,7 0 

8502 20 60 -- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA 2,7 0 

8502 20 80 -- met een vermogen van meer dan 750 kVA 2,7 0 

  - andere generatoraggregaten   

8502 31 00 -- werkend op windenergie 2,7 0 

8502 39 -- andere   

8502 39 20 --- turbogeneratoren 2,7 0 

8502 39 80 --- andere 2,7 0 

8502 40 00 - roterende omvormers 2,7 0 

8503 00  Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 

machines bedoeld bij post 8501 of 8502 

  

8503 00 10 - niet-magnetische ringen 2,7 0 

  - andere   

8503 00 91 -- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8503 00 99 -- andere 2,7 0 

8504  Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en 

zelfinductiespoelen 

  

8504 10 - ballasten voor ontladingslampen of -buizen   

8504 10 20 -- smoorspoelen ook indien met aangeschakelde condensator 3,7 0 

8504 10 80 -- andere 3,7 0 

  - transformatoren met vloeistofisolatie   
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8504 21 00 -- met een vermogen van niet meer dan 650 kVA 3,7 0 

8504 22 -- met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 10 000 kVA   

8504 22 10 --- met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 1 600 kVA 3,7 0 

8504 22 90 --- met een vermogen van meer dan 1 600 doch niet meer dan 10 000 kVA 3,7 0 

8504 23 00 -- met een vermogen van meer dan 10 000 kVA 3,7 0 

  - andere transformatoren   

8504 31 -- met een vermogen van niet meer dan 1 kVA   

  --- meettransformatoren   

8504 31 21 ---- voor het meten van de spanning 3,7 0 

8504 31 29 ---- andere 3,7 0 

8504 31 80 --- andere 3,7 0 

8504 32 -- met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16 kVA   

8504 32 20 --- meettransformatoren 3,7 0 

8504 32 80 --- andere 3,7 0 

8504 33 00 -- met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500 kVA 3,7 0 

8504 34 00 -- met een vermogen van meer dan 500 kVA 3,7 0 

8504 40 - statische omvormers   

8504 40 30 -- van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende 

machines en eenheden daarvoor 

vrij 0 

  -- andere   
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8504 40 40 --- polykristallijne halfgeleidergelijkrichters 3,3 0 

  --- andere   

8504 40 55 ---- gelijkrichters voor het laden van accumulatoren 3,3 0 

  ---- andere   

8504 40 81 ----- gelijkrichters 3,3 0 

  ----- omzetters   

8504 40 84 ------ met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 88 ------ met een vermogen van meer dan 7,5 kVA 3,3 0 

8504 40 90 ----- andere 3,3 0 

8504 50 - andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen   

8504 50 20 -- van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende 

machines en eenheden daarvoor 

vrij 0 

8504 50 95 -- andere 3,7 0 

8504 90 - delen   

  -- van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen   

8504 90 05 --- elektronische assemblages voor producten bedoeld bij onderverdeling 8504 50 20 vrij 0 

  --- andere   

8504 90 11 ---- kernen van ferriet 2,2 0 
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8504 90 18 ---- andere 2,2 0 

  -- van statische omvormers   

8504 90 91 --- elektronische assemblages voor producten bedoeld bij onderverdeling 8504 40 30 vrij 0 

8504 90 99 --- andere 2,2 0 

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 

  

  - permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te 

worden gebruikt 

  

8505 11 00 -- van metaal 2,2 0 

8505 19 -- andere   

8505 19 10 --- permanente magneten van geagglomereerd ferriet 2,2 0 

8505 19 90 --- andere 2,2 0 

8505 20 00 - elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen 2,2 0 

8505 90 - andere, delen daaronder begrepen   

8505 90 10 -- elektromagneten 1,8 0 

8505 90 30 -- magnetische en elektromagnetische opspanplaten en werkstukhouders 1,8 0 

8505 90 50 -- lastmagneten 2,2 0 
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8505 90 90 -- delen 1,8 0 

8506  Elektrische elementen en elektrische batterijen   

8506 10 - mangaandioxide-elementen en -batterijen   

  -- alkalisch   

8506 10 11 --- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 10 15 --- knoopelementen 4,7 0 

8506 10 19 --- andere 4,7 0 

  -- andere   

8506 10 91 --- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 10 95 --- knoopelementen 4,7 0 

8506 10 99 --- andere 4,7 0 

8506 30 - kwikoxide-elementen en -batterijen   

8506 30 10 -- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 30 30 -- knoopelementen 4,7 0 

8506 30 90 -- andere 4,7 0 

8506 40 - zilveroxide-elementen en -batterijen   

8506 40 10 -- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 40 30 -- knoopelementen 4,7 0 

8506 40 90 -- andere 4,7 0 



 

 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1810 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8506 50 - lithiumelementen en -batterijen   

8506 50 10 -- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 50 30 -- knoopelementen 4,7 0 

8506 50 90 -- andere 4,7 0 

8506 60 - lucht-zinkelementen en -batterijen   

8506 60 10 -- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 60 30 -- knoopelementen 4,7 0 

8506 60 90 -- andere 4,7 0 

8506 80 - andere elektrische elementen en elektrische batterijen   

8506 80 05 -- droge zink-koolstofelementen en -batterijen met een spanning van 5,5 of meer doch niet meer dan 

6,5 V 

vrij 0 

  -- andere   

8506 80 11 --- cilindervormige elementen 4,7 0 

8506 80 15 --- knoopelementen 4,7 0 

8506 80 90 --- andere 4,7 0 

8506 90 00 - delen 4,7 0 

8507  Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in vierkante of rechthoekige 

vorm 

  

8507 10 - loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren   

  -- wegende niet meer dan 5 kg   

8507 10 41 --- werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 
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8507 10 49 --- andere 3,7 0 

  -- wegende meer dan 5 kg   

8507 10 92 --- werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 10 98 --- andere 3,7 0 

8507 20 - andere loodaccumulatoren   

  -- tractieaccumulatoren   

8507 20 41 --- werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 20 49 --- andere 3,7 0 

  -- andere   

8507 20 92 --- werkend met vloeibare elektrolyt 3,7 0 

8507 20 98 --- andere 3,7 0 

8507 30 - nikkel-cadmiumaccumulatoren   

8507 30 20 -- gasdichte 2,6 0 

  -- andere   

8507 30 81 --- tractieaccumulatoren 2,6 0 

8507 30 89 --- andere 2,6 0 

8507 40 00 - nikkel-ijzeraccumulatoren 2,7 0 

8507 80 - andere accumulatoren   

8507 80 20 -- nikkelhydrideaccumulatoren 2,7 0 
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8507 80 30 -- lithiumionaccumulatoren 2,7 0 

8507 80 80 -- andere 2,7 0 

8507 90 - delen   

8507 90 20 -- platen voor accumulatoren 2,7 0 

8507 90 30 -- scheiplaten 2,7 0 

8507 90 90 -- andere 2,7 0 

8508  Stofzuigers   

  - met ingebouwde elektromotor   

8508 11 00 -- met een vermogen van niet meer dan 1 500 W en met een stofreservoir met een inhoud van niet 

meer dan 20 l 

2,2 0 

8508 19 00 -- andere 1,7 0 

8508 60 00 - andere stofzuigers 1,7 0 

8508 70 00 - delen 1,7 0 

8509  Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor, andere dan 

de stofzuigers bedoeld bij post 8508 

  

8509 40 00 - apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van voedings- en genotmiddelen; vruchten- en 

groentepersen 

2,2 0 

8509 80 00 - andere toestellen 2,2 0 

8509 90 00 - delen 2,2 0 

8510  Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor   

8510 10 00 - scheerapparaten 2,2 0 
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8510 20 00 - tondeuses 2,2 0 

8510 30 00 - epileerapparaten 2,2 0 

8510 90 00 - delen 2,2 0 

8511  Elektrische ontstekings- en starttoestellen voor vonkontstekings- en zelfontstekingsmotoren 

(bijvoorbeeld magneto's, dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, 

startmotoren); generatoren (bijvoorbeeld dynamo's, alternatoren) en automatische schakelaars, die bij 

deze motoren worden gebruikt 

  

8511 10 00 - ontstekingsbougies 3,2 0 

8511 20 00 - magneto's; dynamo-magneto's; vliegwielmagneten 3,2 0 

8511 30 00 - stroomverdelers; ontstekingsspoelen 3,2 0 

8511 40 00 - startmotoren, ook indien werkend als generator 3,2 0 

8511 50 00 - andere generatoren 3,2 0 

8511 80 00 - andere toestellen 3,2 0 

8511 90 00 - delen 3,2 0 

8512  Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen (andere dan de 

artikelen bedoeld bij post 8539), elektrische ruitenwissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op 

of om het beslaan van ruiten tegen te gaan, van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen 

  

8512 10 00 - verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zichtbare signalen, van de soort gebruikt op 

rijwielen 

2,7 0 
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8512 20 00 - andere toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare signalen 2,7 0 

8512 30 - toestellen voor het geven van geluidssignalen   

8512 30 10 -- alarmtoestellen tegen diefstal van de soort gebruikt voor motorvoertuigen 2,2 0 

8512 30 90 -- andere 2,7 0 

8512 40 00 - ruitenwissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten tegen te gaan 2,7 0 

8512 90 - delen   

8512 90 10 -- van toestellen bedoeld bij onderverdeling 8512 30 10 2,2 0 

8512 90 90 -- andere 2,7 0 

8513  Draagbare elektrische lampen, bestemd om met eigen energiebron te werken (bijvoorbeeld met 

elementen of batterijen, met accumulatoren of met ingebouwde dynamo), andere dan die bedoeld bij 

post 8512 

  

8513 10 00 - lampen 5,7 0 

8513 90 00 - delen 5,7 0 

8514  Elektrische ovens voor industrieel gebruik of voor laboratoriumgebruik, ovens werkend met 

inductieve of met diëlektrische verwarming daaronder begrepen; andere toestellen voor industrieel 

gebruik of voor laboratoriumgebruik voor de behandeling van stoffen door inductieve of door 

diëlektrische verwarming 

  

8514 10 - weerstandovens (met indirecte verwarming)   

8514 10 10 -- bakkersovens 2,2 0 

8514 10 80 -- andere 2,2 0 

8514 20 - ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming   
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8514 20 10 -- met inductieve verwarming 2,2 0 

8514 20 80 -- met diëlektrische verwarming 2,2 0 

8514 30 - andere ovens   

8514 30 19 -- infraroodovens 2,2 0 

8514 30 99 -- andere 2,2 0 

8514 40 00 - andere toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of door diëlektrische verwarming 2,2 0 

8514 90 00 - delen 2,2 0 

8515  Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder 

begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of 

fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met 

plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische 

machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van cermets 

  

  - machines, apparaten en toestellen voor het solderen   

8515 11 00 -- soldeerbouten en soldeerpistolen 2,7 0 

8515 19 00 -- andere 2,7 0 

  - machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen van metalen   

8515 21 00 -- automatische of halfautomatische 2,7 0 

8515 29 -- andere   

8515 29 10 --- voor het stomplassen 2,7 0 

8515 29 90 --- andere 2,7 0 

  - machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of met plasmastraal, voor het lassen van 

metalen 
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8515 31 00 -- automatische of halfautomatische 2,7 0 

8515 39 -- andere   

  --- met handbediening, met beklede elektroden, bestaande uit laskoppen of -tangen en   

8515 39 13 ---- een transformator 2,7 0 

8515 39 18 ---- een generator of een roterende omvormer of een statische omvormer 2,7 0 

8515 39 90 --- andere 2,7 0 

8515 80 - andere machines, apparaten en toestellen   

  -- voor de metaalverwerkende industrie   

8515 80 11 --- voor het lassen 2,7 0 

8515 80 19 --- andere 2,7 0 

  -- andere   

8515 80 91 --- voor het weerstandlassen van kunststof 2,7 0 

8515 80 99 --- andere 2,7 0 

8515 90 00 - delen 2,7 0 

8516  Elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars; elektrische 

toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk gebruik; 

elektrothermische toestellen voor haarbehandeling (bijvoorbeeld haardroogtoestellen, 

haargolftoestellen, verwarmingsapparaten voor friseerijzers) of voor het drogen van de handen; 

elektrische strijkijzers; andere elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik; 

verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden) andere dan die bedoeld bij post 8545 
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8516 10 - elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische dompelaars   

  -- heetwatertoestellen   

8516 10 11 --- geisers 2,7 0 

8516 10 19 --- andere 2,7 0 

8516 10 90 -- dompelaars 2,7 0 

  - elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor dergelijk 

gebruik 

  

8516 21 00 -- accumulatieradiatoren 2,7 0 

8516 29 -- andere   

8516 29 10 --- radiatoren met vloeistofcirculatie 2,7 0 

8516 29 50 --- convectieradiatoren 2,7 0 

  --- andere   

8516 29 91 ---- met ingebouwde ventilator 2,7 0 

8516 29 99 ---- andere 2,7 0 

  - elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de handen   

8516 31 -- haardroogtoestellen   

8516 31 10 --- droogkappen 2,7 0 

8516 31 90 --- andere 2,7 0 

8516 32 00 -- andere toestellen voor haarbehandeling 2,7 0 
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8516 33 00 -- toestellen voor het drogen van de handen 2,7 0 

8516 40 - elektrische strijkijzers   

8516 40 10 -- stoomstrijkijzers 2,7 0 

8516 40 90 -- andere 2,7 0 

8516 50 00 - microgolfovens 5 0 

8516 60 - andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleerapparaten   

8516 60 10 -- fornuizen 2,7 0 

  -- komforen en kookplaten   

8516 60 51 --- inbouwtoestellen 2,7 0 

8516 60 59 --- andere 2,7 0 

8516 60 70 -- grilleerapparaten 2,7 0 

8516 60 80 -- inbouwovens 2,7 0 

8516 60 90 -- andere 2,7 0 

  - andere elektrothermische toestellen   

8516 71 00 -- koffie- en theezetapparaten 2,7 0 

8516 72 00 -- broodroosters 2,7 0 

8516 79 -- andere   

8516 79 20 --- frituurpannen 2,7 0 

8516 79 70 --- andere 2,7 0 
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8516 80 - verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden)   

8516 80 20 -- aangebracht op een drager van isolerende stof 2,7 0 

8516 80 80 -- andere 2,7 0 

8516 90 00 - delen 2,7 0 

8517  Telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 

draadloze netwerken; andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van 

andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een 

draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de 

posten 8443, 8525, 8527 en 8528 

  

  - telefoontoestellen, daaronder begrepen telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere 

draadloze netwerken 

  

8517 11 00 -- lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn vrij 0 

8517 12 00 -- telefoontoestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken vrij 0 

8517 18 00 -- andere vrij 0 

  - andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, 

daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk 

(zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk) 

  

8517 61 00 -- basisstations vrij 0 

8517 62 00 -- toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van 

andere gegevens, schakelapparaten entoestellen voor het routen daaronder begrepen 

vrij 0 

8517 69 -- andere   

8517 69 10 --- videofoontoestellen vrij 0 
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8517 69 20 --- parlofoons vrij 0 

  --- ontvangtoestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie   

8517 69 31 ---- draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan personen vrij 0 

8517 69 39 ---- andere 9,3 5 

8517 69 90 --- andere vrij 0 

8517 70 - delen   

  -- antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij 

bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt 

  

8517 70 11 --- antennes voor toestellen voor radiotelefonie of radiotelegrafie vrij 0 

8517 70 15 --- telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor motorvoertuigen 5 0 

8517 70 19 --- andere 3,6 0 

8517 70 90 -- andere vrij 0 

8518  Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; 

hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of 

assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers; elektrische 

audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers 

  

8518 10 - microfoons en statieven daarvoor   

8518 10 30 -- microfoons met een frequentiebereik van 300 Hz of meer doch niet meer dan 3,4 kHz, een diameter 

van niet meer dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 3 mm, van de soort gebruikt voor 

telecommunicatie 

vrij 0 
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8518 10 95 -- andere 2,5 0 

  - luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast   

8518 21 00 -- kasten met één luidspreker 4,5 0 

8518 22 00 -- kasten met meer dan één luidspreker 4,5 0 

8518 29 -- andere   

8518 29 30 --- luidsprekers met een frequentiebereik van 300 Hz of meer doch niet meer dan 3,4 kHz en een 

diameter van niet meer dan 50 mm, van de soort gebruikt voor telecommunicatie 

vrij 0 

8518 29 95 --- andere 3 0 

8518 30 - hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon, en stellen of 

assortimenten bestaande uit een microfoon en een of meer luidsprekers 

  

8518 30 20 -- telefoonhoorns voor toestellen voor lijntelefonie vrij 0 

8518 30 95 -- andere 2 0 

8518 40 - elektrische audiofrequentversterkers   

8518 40 30 -- voor telefonie en voor meetdoeleinden 3 0 

  -- andere   

8518 40 81 --- met niet meer dan één kanaal 4,5 0 

8518 40 89 --- andere 4,5 0 

8518 50 00 - elektrische geluidsversterkers 2 0 

8518 90 00 - delen 2 0 
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8519  Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid   

8519 20 - toestellen werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze van 

betaling 

  

8519 20 10 -- elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp 6 0 

  -- andere   

8519 20 91 --- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 9,5 5 

8519 20 99 --- andere 4,5 0 

8519 30 00 - platenspelers 2 0 

8519 50 00 - telefoonantwoordapparaten vrij 0 

  - andere toestellen   

8519 81 -- werkend met magnetische dragers, met optische dragers of met dragers op basis van halfgeleiders   

  --- toestellen voor het weergeven van geluid (met inbegrip van cassettespelers), zonder ingebouwd 

apparaat voor het opnemen van geluid 

  

8519 81 11 ---- dicteermachines 5 0 

  ---- andere toestellen voor het weergeven van geluid   

8519 81 15 ----- zakformaat-cassettespelers vrij 0 

  ----- andere cassettespelers   

8519 81 21 ------ voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 9 5 

8519 81 25 ------ andere 2 0 

  ----- andere   

  ------ voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal   
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8519 81 31 ------- van de soort gebruikt in motorvoertuigen, werkend met disks met een diameter van niet meer 

dan 6,5 cm 

9 5 

8519 81 35 ------- andere 9,5 5 

8519 81 45 ------ andere 4,5 0 

  --- andere toestellen   

8519 81 51 ---- dicteermachines, die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren 4 0 

  ---- andere toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid, werkend met magneetbanden   

  ----- werkend met cassettes   

  ------ met ingebouwde versterker en met een of meer ingebouwde luidsprekers   

8519 81 55 ------- die zonder externe energiebron kunnen functioneren vrij 0 

8519 81 61 ------- andere 2 0 

8519 81 65 ------ in zakformaat vrij 0 

8519 81 75 ------ andere 2 0 

  ----- andere   

8519 81 81 ------ werkend met magneetbanden op spoelen en geschikt voor opname of weergave van geluid, hetzij 

met een enkelvoudige bandsnelheid van 19 cm/sec, hetzij met een bandsnelheid van 19 cm/sec of 

lager 

2 0 

8519 81 85 ------ andere 7 3 

8519 81 95 ---- andere 2 0 

8519 89 -- andere   

  --- toestellen voor het weergeven van geluid, zonder ingebouwd apparaat voor het opnemen van geluid   
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8519 89 11 ---- elektrogrammofoons,andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8519 20 2 0 

8519 89 15 ---- dicteermachines 5 0 

8519 89 19 ---- andere 4,5 0 

8519 89 90 --- andere 2 0 

8521  Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner   

8521 10 - werkend met magneetbanden   

8521 10 20 -- met een bandbreedte van niet meer dan 1,3 cm en geschikt voor opname of weergave met een 

bandsnelheid van niet meer dan 50 mm/sec 

14 7 

8521 10 95 -- andere 8 5 

8521 90 00 - andere 13,9 7 

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 

  

8522 10 00 - weergavekoppen voor platenspelers 4 0 

8522 90 - andere   

8522 90 30 -- naalden; diamanten, saffieren en andere natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of 

halfedelstenen, al dan niet gemonteerd 

vrij 0 

  -- andere   

  --- elektronische assemblages   

8522 90 41 ---- voor apparaten bedoeld bij onderverdeling 8519 50 00 vrij 0 
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8522 90 49 ---- andere 4 0 

8522 90 70 --- enkelloopwerken, met een totale dikte van niet meer dan 53 mm, werkend met 

magneetbandcassettes, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van toestellen voor het opnemen en 

het weergeven van geluid 

vrij 0 

8522 90 80 --- andere 4 0 

8523  Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, "intelligente kaarten" en andere 

dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, 

galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de 

goederen bedoeld bij hoofdstuk 37 

  

  - magnetische dagers   

8523 21 00 -- kaarten voorzien van een magnetische strip 3,5 0 

8523 29 -- andere   

  --- magneetbanden; magneetschijven   

8523 29 15 ---- niet opgenomen vrij 0 

  ---- andere   

8523 29 31 ----- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen vrij 0 

8523 29 33 ----- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 
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8523 29 39 ----- andere 3,5 0 

8523 29 90 --- andere 3,5 0 

8523 40 - optische dragers   

  -- niet opgenomen   

8523 40 11 --- platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal, met een opnamecapaciteit van niet 

meer dan 900 megabyte, andere dan wisbare platen 

vrij 0 

8523 40 13 --- platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal, met een opnamecapaciteit van meer 

dan 900 megabyte doch niet meer dan 18 gigabyte, andere dan wisbare platen 

vrij 0 

8523 40 19 --- andere vrij 0 

  -- andere   

  --- platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal   

8523 40 25 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen vrij 0 

  ---- voor het weergeven van geluid alleen   

8523 40 31 ----- met een diameter van niet meer dan 6,5 cm 3,5 0 

8523 40 39 ----- met een diameter van meer dan 6,5 cm 3,5 0 

  ---- andere   

8523 40 45 ----- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

  ----- andere   
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8523 40 51 ------ "digital versatile discs (DVD)" 3,5 0 

8523 40 59 ------ andere 3,5 0 

  --- andere   

8523 40 91 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen vrij 0 

8523 40 93 ---- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 40 99 ---- andere 3,5 0 

  - dragers op basis van halfgeleiders   

8523 51 -- niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders   

8523 51 10 --- niet opgenomen vrij 0 

  --- andere   

8523 51 91 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen vrij 0 

8523 51 93 ---- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 51 99 ---- andere 3,5 0 

8523 52 -- "intelligente kaarten"   
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8523 52 10 --- met twee of meer elektronische geïntegreerde schakelingen 3,7 0 

8523 52 90 --- andere vrij 0 

8523 59 -- andere   

8523 59 10 --- niet opgenomen vrij 0 

  --- andere   

8523 59 91 ---- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen vrij 0 

8523 59 93 ---- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

8523 59 99 ---- andere 3,5 0 

8523 80 - andere   

8523 80 10 -- niet opgenomen vrij 0 

  -- andere   

8523 80 91 --- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen vrij 0 

8523 80 93 --- voor het weergeven van vormen van instructies, gegevens, geluid en beeld, opgenomen op een 

machinaal leesbare binaire wijze, geschikt om te worden bewerkt of om een gebruiker interactiviteit te 

bieden door middel van een automatische gegevensverwerkende machine 

vrij 0 
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8523 80 99 --- andere 3,5 0 

8525  Zendtoestellen voor radio omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel 

voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's, digitale fototoestellen en 

videocamera opnametoestellen 

  

8525 50 00 - zendtoestellen 3,6 0 

8525 60 00 - zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel vrij 0 

8525 80 - televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera opnametoestellen   

  -- televisiecamera's   

8525 80 11 --- bevattende ten minste drie beeldopnamebuizen 3 0 

8525 80 19 --- andere 4,9 0 

8525 80 30 -- digitale fototoestellen vrij 0 

  -- videocameraopnametoestellen   

8525 80 91 --- enkel voorzien van een opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld 

en geluid 

4,9 0 

8525 80 99 --- andere 14 5 

8526  Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening   

8526 10 00 - radartoestellen 3,7 0 

  - andere   

8526 91 -- toestellen voor radionavigatie   
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8526 91 20 --- radionavigatie-ontvangtoestellen 3,7 0 

8526 91 80 --- andere 3,7 0 

8526 92 00 -- toestellen voor radioafstandsbediening 3,7 0 

8527  Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor 

het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk 

  

  - ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren   

8527 12 -- zakformaat-radiocassette-spelers   

8527 12 10 --- voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 14 7 

8527 12 90 --- andere 10 5 

8527 13 -- andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid   

8527 13 10 --- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 12 7 

  --- andere   

8527 13 91 ---- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 14 7 

8527 13 99 ---- andere 10 5 

8527 19 00 -- andere vrij 0 

  - ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren, van 

de soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt 

  

8527 21 -- gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid   

  --- geschikt voor de ontvangst en het decoderen van digitale radio-informatiesysteemsignalen (RDS)   
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8527 21 20 ---- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 14 7 

  ---- andere   

8527 21 52 ----- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 14 7 

8527 21 59 ----- andere 10 5 

  --- andere   

8527 21 70 ---- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 14 7 

  ---- andere   

8527 21 92 ----- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 14 7 

8527 21 98 ----- andere 10 5 

8527 29 00 -- andere 12 7 

  - andere   

8527 91 -- gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid   

  --- met in dezelfde kast een of meer ingebouwde luidsprekers   

8527 91 11 ---- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 14 7 

8527 91 19 ---- andere 10 5 

  --- andere   

8527 91 35 ---- voorzien van een mechanisme voor aflezing door middel van een laserstraal 12 7 

  ---- andere   

8527 91 91 ----- werkend met cassettes en voorzien van een mechanisme voor analoge en digitale aflezing 14 7 
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8527 91 99 ----- andere 10 5 

8527 92 -- niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid, doch 

gecombineerd met een uurwerk 

  

8527 92 10 --- wekkerradio's vrij 0 

8527 92 90 --- andere 9 5 

8527 99 00 -- andere 9 5 

8528  Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen 

voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio omroep of toestel voor het 

opnemen of weergeven van geluid of van beelden 

  

  - monitors werkend met een kathodestraalbuis   

8528 41 00 -- van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch 

gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471 

vrij 0 

8528 49 -- andere   

8528 49 10 --- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 14 7 

  --- voor kleurenweergave   

8528 49 35 ---- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5 14 7 

  ---- andere   

8528 49 91 ----- met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder 14 7 

8528 49 99 ----- met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen 14 7 

  - andere monitors   

8528 51 00 -- van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch 

gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471 

vrij 0 
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8528 59 -- andere   

8528 59 10 --- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 14 7 

8528 59 90 --- voor kleurenweergave 14 7 

  - projectietoestellen   

8528 61 00 -- van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch 

gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471 

vrij 0 

8528 69 -- andere   

8528 69 10 --- werkend met een plat beeldscherm (bijvoorbeeld een zogenaamde LCD), voor het weergeven van 

digitale informatie, voortgebracht door de centrale verwerkingseenheid van een automatische 

gegevensverwerkende machine 

vrij 0 

  --- andere   

8528 69 91 ---- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 2 0 

8528 69 99 ---- voor kleurenweergave 14 7 

  - ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of 

toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden 

  

8528 71 -- niet ontworpen om een beeldscherm of een videoscherm te bevatten   

  --- videotuners   

8528 71 11 ---- elektronische assemblages voor inbouw in een automatische gegevensverwerkende machine vrij 0 
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8528 71 13 ---- toestellen gestuurd door een microprocessor, uitgerust met een ingebouwde modem voor toegang 

tot het internet, een functie voor interactieve informatie-uitwisseling en de mogelijkheid tot ontvangst 

van televisiesignalen ("set-top-boxen met communicatiefunctie") 

vrij 0 

8528 71 19 ---- andere 14 7 

8528 71 90 --- andere 14 7 

8528 72 -- andere, voor kleurenweergave   

8528 72 10 --- televisieprojectietoestellen 14 7 

8528 72 20 --- toestellen met een ingebouwd video-opname- of videoweergavetoestel 14 7 

  --- andere   

  ---- met ingebouwde beeldbuis   

  ----- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5, en met een 

diagonaal van het beeldscherm 

  

8528 72 31 ------ van niet meer dan 42 cm 14 7 

8528 72 33 ------ van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 14 7 

8528 72 35 ------ van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm 14 7 

8528 72 39 ------ van meer dan 72 cm 14 7 

  ----- andere   

  ------ met een beeldopbouw van 625 lijnen of minder en met een diagonaal van het beeldscherm   

8528 72 51 ------- van niet meer dan 75 cm 14 7 

8528 72 59 ------- van meer dan 72 cm 14 7 
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8528 72 75 ------ met een beeldopbouw van meer dan 625 lijnen 14 7 

  ---- andere   

8528 72 91 ----- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5 14 7 

8528 72 99 ----- andere 14 7 

8528 73 00 -- andere, voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 2 0 

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 

  

8529 10 - antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij 

bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt 

  

  -- antennes   

8529 10 11 --- telescoopantennes en staafantennes voor draagbare toestellen en voor motorvoertuigen 5 0 

  --- buitenantennes voor radio- en televisietoestellen   

8529 10 31 ---- voor ontvangst via satelliet 3,6 0 

8529 10 39 ---- andere 3,6 0 

8529 10 65 --- kamerantennes voor radio- en televisietoestellen, inbouwantennes daaronder begrepen 4 0 

8529 10 69 --- andere 3,6 0 

8529 10 80 -- antennefilters en toestelfilters 3,6 0 

8529 10 95 -- andere 3,6 0 

8529 90 - andere   

8529 90 20 -- delen van toestellen bedoeld bij onderverdeling 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 of 

8528 61 00 

vrij 0 

  -- andere   

  --- meubelen en kasten   
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8529 90 41 ---- van hout 2 0 

8529 90 49 ---- van andere stoffen 3 0 

8529 90 65 --- elektronische assemblages 3 0 

  --- andere   

8529 90 92 ---- voor televisiecamera's bedoeld bij onderverdeling 8525 80 11 of 8525 80 19 of voor toestellen 

bedoeld bij post 8527 of 8528 

5 0 

8529 90 97 ---- andere 3 0 

8530  Elektrische signaaltoestellen (andere dan die voor de overbrenging van berichten), veiligheids-, 

controle- en bedieningstoestellen, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor 

parkeerterreinen, voor havens of voor vliegvelden (andere dan die bedoeld bij post 8608) 

  

8530 10 00 - toestellen voor spoor- en tramwegen 1,7 0 

8530 80 00 - andere toestellen 1,7 0 

8530 90 00 - delen 1,7 0 

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 

  

8531 10 - alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen   

8531 10 30 -- van de soort gebruikt voor gebouwen 2,2 0 

8531 10 95 -- andere 2,2 0 

8531 20 - signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (LCD) of van 

luminescentiedioden (LED) 

  

8531 20 20 -- voorzien van luminescentiedioden (LED) vrij 0 

  -- voorzien van elementen met vloeibare kristallen (LCD)   
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8531 20 40 --- voorzien van actieve matrix elementen met vloeibare kristallen (LCD) vrij 0 

8531 20 95 --- andere vrij 0 

8531 80 - andere toestellen   

8531 80 20 -- toestellen met een plat beeldscherm vrij 0 

8531 80 95 -- andere 2,2 0 

8531 90 - delen   

8531 90 20 -- van toestellen bedoeld bij de onderverdelingen 8531 20 en 8531 80 20 vrij 0 

8531 90 85 -- andere 2,2 0 

8532  Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar)   

8532 10 00 - vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met een blind vermogen van 0,5 kvar of 

meer (vermogenscondensatoren) 

vrij 0 

  - andere vaste condensatoren   

8532 21 00 -- tantaalcondensatoren vrij 0 

8532 22 00 -- elektrolytische aluminiumcondensatoren vrij 0 

8532 23 00 -- met keramisch diëlektricum, enkellagig vrij 0 

8532 24 00 -- met keramisch diëlektricum, meerlagig vrij 0 

8532 25 00 -- met diëlektricum van papier of van kunststof vrij 0 

8532 29 00 -- andere vrij 0 
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8532 30 00 - regelbare condensatoren en instelbare condensatoren vrij 0 

8532 90 00 - delen vrij 0 

8533  Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), andere dan 

verwarmingsweerstanden 

  

8533 10 00 - vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden vrij 0 

  - andere vaste weerstanden   

8533 21 00 -- voor een vermogen van niet meer dan 20 W vrij 0 

8533 29 00 -- andere vrij 0 

  - regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), 

draadgewonden 

  

8533 31 00 -- voor een vermogen van niet meer dan 20 W vrij 0 

8533 39 00 -- andere vrij 0 

8533 40 - andere regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen)   

8533 40 10 -- voor een vermogen van niet meer dan 20 W vrij 0 

8533 40 90 -- andere vrij 0 

8533 90 00 - delen vrij 0 

8534 00  Gedrukte schakelingen   

  - bevattende enkel stroomvoerende elementen en contacten   

8534 00 11 -- meerlagige schakelingen vrij 0 

8534 00 19 -- andere vrij 0 

8534 00 90 - bevattende andere passieve elementen vrij 0 
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8535  Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het 

beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, 

overspanningsveiligheden, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers) en andere 

verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van meer dan 1 000 V 

  

8535 10 00 - smeltveiligheden 2,7 0 

  - vermogensschakelaars   

8535 21 00 -- voor een spanning van minder dan 72,5 kV 2,7 0 

8535 29 00 -- andere 2,7 0 

8535 30 - scheidingsschakelaars en lastschakelaars   

8535 30 10 -- voor een spanning van minder dan 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 90 -- andere 2,7 0 

8535 40 00 - bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers 2,7 0 

8535 90 00 - andere 2,7 0 

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 en andere verbindingsstukken, 

aansluitdozen en kasten), voor een spanning van niet meer dan 1 000 V; verbindingsstukken voor 

optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels 

  

8536 10 - smeltveiligheden   

8536 10 10 -- voor een stroomsterkte van niet meer dan 10 A 2,3 0 

8536 10 50 -- voor een stroomsterkte van meer dan 10 doch niet meer dan 63 A 2,3 0 

8536 10 90 -- voor een stroomsterkte van meer dan 63 A 2,3 0 
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8536 20 - vermogensschakelaars   

8536 20 10 -- voor een stroomsterkte van niet meer dan 63 A 2,3 0 

8536 20 90 -- voor een stroomsterkte van meer dan 63 A 2,3 0 

8536 30 - andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische stroom   

8536 30 10 -- voor een stroomsterkte van niet meer dan 16 A 2,3 0 

8536 30 30 -- voor een stroomsterkte van meer dan 16 doch niet meer dan 125 A 2,3 0 

8536 30 90 -- voor een stroomsterkte van meer dan 125 A 2,3 0 

  - relais   

8536 41 -- voor een spanning van niet meer dan 60 V   

8536 41 10 --- voor een stroomsterkte van niet meer dan 2 A 2,3 0 

8536 41 90 --- voor een stroomsterkte van meer dan 2 A 2,3 0 

8536 49 00 -- andere 2,3 0 

8536 50 - andere schakelaars   

8536 50 03 -- elektronische wisselstroomschakelaars, bestaande uit optisch gekoppelde in- en 

uitgangsschakelingen (geïsoleerde thyristor) 

vrij 0 

8536 50 05 -- elektronische schakelaars, thermisch beveiligde elektronische schakelaars daaronder begrepen, 

bestaande uit een transistor en een logische schakeling (zogenaamde "chip-on-chip" techniek) 

vrij 0 

8536 50 07 -- elektromechanische schakelaars van het type snap-action, voor een stroomsterkte van niet meer 

dan 11 A 

vrij 0 

  -- andere   

  --- voor een spanning van niet meer dan 60 V   
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8536 50 11 ---- drukknopschakelaars 2,3 0 

8536 50 15 ---- draaischakelaars 2,3 0 

8536 50 19 ---- andere 2,3 0 

8536 50 80 --- andere 2,3 0 

  - lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stekkers)   

8536 61 -- lamp- en buishouders   

8536 61 10 --- houders met schroefdraad 2,3 0 

8536 61 90 --- andere 2,3 0 

8536 69 -- andere   

8536 69 10 --- voor coaxiale kabels vrij 0 

8536 69 30 --- voor gedrukte schakelingen vrij 0 

8536 69 90 --- andere 2,3 0 

8536 70 00 - verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels 3 0 

8536 90 - andere toestellen   

8536 90 01 -- geprefabriceerde elementen voor elektrische stroomleidingen 2,3 0 

8536 90 10 -- aansluittoestellen en contactverbindingen voor draad en kabels vrij 0 

8536 90 20 -- aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden in schijven (wafers) 

van halfgeleidermateriaal (waferprober) 

vrij 0 

8536 90 85 -- andere 2,3 0 
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8537  Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij 

post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien 

voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke 

besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517 

  

8537 10 - voor een spanning van niet meer dan 1 000 V   

8537 10 10 -- numerieke besturingskasten met ingebouwde automatische gegevensverwerkende machine 2,1 0 

  -- andere   

8537 10 91 --- besturingstoestellen met programmeerbaar geheugen 2,1 0 

8537 10 99 --- andere 2,1 0 

8537 20 - voor een spanning van meer dan 1 000 V   

8537 20 91 -- voor een spanning van meer dan 1 000 V doch niet meer dan 72,5 kV 2,1 0 

8537 20 99 -- voor een spanning van meer dan 72,5 kV 2,1 0 

8538  Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de 

toestellen bedoeld bij post 8535, 8536 of 8537 

  

8538 10 00 - borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij post 8537, niet voorzien van hun 

toestellen 

2,2 0 

8538 90 - andere   

  -- voor aansluittoestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden in schijven 

(wafers) van halfgeleidermateriaal (waferprober) bedoeld bij onderverdeling 8536 90 20 
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8538 90 11 --- elektronische assemblages 3,2 0 

8538 90 19 --- andere 1,7 0 

  -- andere   

8538 90 91 --- elektronische assemblages 3,2 0 

8538 90 99 --- andere 1,7 0 

8539  Elektrische gloeilampen en -buizen en elektrische gasontladingslampen en -buizen, "sealed beam" 

lampen en lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen daaronder begrepen; 

booglampen 

  

8539 10 00 - "sealed beam" lampen 2,7 0 

  - andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lampen en buizen voor ultraviolette of voor 

infrarode stralen 

  

8539 21 -- halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam   

8539 21 30 --- van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen 2,7 0 

  --- andere, voor een spanning   

8539 21 92 ---- van meer dan 100 V 2,7 0 

8539 21 98 ---- van niet meer dan 100 V 2,7 0 

8539 22 -- andere, met een vermogen van niet meer dan 200 W en voor een spanning van meer dan 100 V   

8539 22 10 --- reflectorlampen 2,7 0 

8539 22 90 --- andere 2,7 0 

8539 29 -- andere   
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8539 29 30 --- van de soort gebruikt voor motorrijwielen en voor andere motorvoertuigen 2,7 0 

  --- andere, voor een spanning   

8539 29 92 ---- van meer dan 100 V 2,7 0 

8539 29 98 ---- van niet meer dan 100 V 2,7 0 

  - gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en buizen voor ultraviolette stralen   

8539 31 -- fluorescentielampen met verhitte kathode   

8539 31 10 --- met twee lampvoeten 2,7 0 

8539 31 90 --- andere 2,7 0 

8539 32 -- kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen   

8539 32 10 --- kwikdamplampen 2,7 0 

8539 32 50 --- natriumdamplampen 2,7 0 

8539 32 90 --- metaalhalogeenlampen 2,7 0 

8539 39 00 -- andere 2,7 0 

  - lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; booglampen   

8539 41 00 -- booglampen 2,7 0 

8539 49 -- andere   

8539 49 10 --- voor ultraviolette stralen 2,7 0 

8539 49 30 --- voor infrarode stralen 2,7 0 
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8539 90 - delen   

8539 90 10 -- lampvoeten of -sokkels 2,7 0 

8539 90 90 -- andere 2,7 0 

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 

  

  - kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor videomonitors daaronder 

begrepen 

  

8540 11 -- voor kleurenweergave   

  --- waarvan de verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm kleiner is dan 1,5 en met een diagonaal 

van het beeldscherm 

  

8540 11 11 ---- van niet meer dan 42 cm 14 7 

8540 11 13 ---- van meer dan 42 doch niet meer dan 52 cm 14 7 

8540 11 15 ---- van meer dan 52 doch niet meer dan 72 cm 14 7 

8540 11 19 ---- van meer dan 72 cm 14 7 

  --- andere, met een diagonaal van het beeldscherm   

8540 11 91 ---- van niet meer dan 75 cm 14 7 

8540 11 99 ---- van meer dan 75 cm 14 7 

8540 12 00 -- voor monochrome weergave (zwart-wit of ander) 7,5 3 

8540 20 - buizen voor televisiecamera's; beeldomzetters en beeldversterkers; andere buizen met fotokathode   

8540 20 10 -- buizen voor televisiecamera's 2,7 0 
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8540 20 80 -- andere 2,7 0 

8540 40 00 - buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met een fosforscherm waarvan de afstand 

tussen de beeldpunten minder dan 0,4 mm bedraagt 

2,6 0 

8540 50 00 - buizen voor de monochrome (zwart-wit of andere) weergave van grafische gegevens 2,6 0 

8540 60 00 - andere kathodestraalbuizen 2,6 0 

  - microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopendegolfbuizen, carcinotrons), andere dan 

buizen met roostersturing 

  

8540 71 00 -- magnetrons 2,7 0 

8540 72 00 -- klystrons 2,7 0 

8540 79 00 -- andere 2,7 0 

  - andere buizen   

8540 81 00 -- ontvang- en versterkerbuizen 2,7 0 

8540 89 00 -- andere 2,7 0 

  - delen   

8540 91 00 -- van kathodestraalbuizen 2,7 0 

8540 99 00 -- andere 2,7 0 

8541  Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; lichtgevoelige halfgeleiderelementen 

(daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen); 

luminescentiedioden; gemonteerde piëzo-elektrische kristallen 
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8541 10 00 - dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden vrij 0 

  - transistors, andere dan fototransistors   

8541 21 00 -- met een dissipatievermogen van minder dan 1 W vrij 0 

8541 29 00 -- andere vrij 0 

8541 30 00 - thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige vrij 0 

8541 40 - lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien 

samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden 

  

8541 40 10 -- luminescentiedioden, laserdioden daaronder begrepen vrij 0 

8541 40 90 -- andere vrij 0 

8541 50 00 - andere halfgeleiderelementen vrij 0 

8541 60 00 - gemonteerde piëzo-elektrische kristallen vrij 0 

8541 90 00 - delen vrij 0 

8542  Elektronische geïntegreerde schakelingen   

  - Elektronische geïntegreerde schakelingen   

8542 31 -- Processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, logische 

schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen 

  

8542 31 10 --- goederen genoemd in aantekening 8 b) 3) op dit hoofdstuk vrij 0 

8542 31 90 --- andere vrij 0 
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8542 32 -- geheugens   

8542 32 10 --- goederen genoemd in aantekening 8 b) 3) op dit hoofdstuk vrij 0 

  --- andere   

  ---- dynamische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde "D-RAM's")   

8542 32 31 ----- met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbit vrij 0 

8542 32 39 ----- met een capaciteit van meer dan 512 Mbit vrij 0 

8542 32 45 ---- statische willekeurig toegankelijke geheugens (zogenaamde "S-RAM's"), willekeurig 

toegankelijke voorgeheugens (zogenaamde "cache RAM's") daaronder begrepen 

vrij 0 

8542 32 55 ---- programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die met 

ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (zogenaamde "EPROM's") 

vrij 0 

  ---- programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die 

elektrisch kunnen worden uitgewist (zogenaamde "E²PROM's"), zogenaamde "flash E²PROM's" 

daaronder begrepen 

  

  ----- "flash E²PROM's"   

8542 32 61 ------ met een capaciteit van niet meer dan 512 Mbit vrij 0 

8542 32 69 ------ met een capaciteit van meer dan 512 Mbit vrij 0 

8542 32 75 ----- andere vrij 0 

8542 32 90 ---- andere geheugens vrij 0 

8542 33 00 -- versterkers vrij 0 

8542 39 -- andere   

8542 39 10 --- goederen genoemd in aantekening 8 b) 3) op dit hoofdstuk vrij 0 

8542 39 90 --- andere vrij 0 
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8542 90 00 - delen vrij 0 

8543  Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen 

onder andere posten van dit hoofdstuk 

  

8543 10 00 - deeltjesversnellers 4 0 

8543 20 00 - signaalgeneratoren 3,7 0 

8543 30 00 - apparaten en toestellen voor de galvanoplastiek, voor elektrolyse of voor elektroforese 3,7 0 

8543 70 - andere machines, apparaten en toestellen   

8543 70 10 -- elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties vrij 0 

8543 70 30 -- antenneversterkers 3,7 0 

  -- zonnebanken, zonnehemels en dergelijke bruiningsapparatuur   

  --- voor fluorescentiebuizen voor ultraviolet-A-stralen   

8543 70 51 ---- met een buislengte van niet meer dan 100 cm 3,7 0 

8543 70 55 ---- andere 3,7 0 

8543 70 59 --- andere 3,7 0 

8543 70 60 -- elektrische weideafrasteringstoestellen 3,7 0 

8543 70 90 -- andere 3,7 0 

8543 90 00 - delen 3,7 0 
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8544  Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd 

(ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxideerd), ook indien 

voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook 

indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken 

  

  - wikkeldraad   

8544 11 -- van koper   

8544 11 10 --- emaildraad 3,7 0 

8544 11 90 --- ander 3,7 0 

8544 19 -- ander   

8544 19 10 --- emaildraad 3,7 0 

8544 19 90 --- ander 3,7 0 

8544 20 00 - coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit 3,7 0 

8544 30 00 - bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in vervoermiddelen 3,7 0 

  - andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V   

8544 42 -- voorzien van verbindingsstukken   

8544 42 10 --- van de soort gebruikt voor telecommunicatie vrij 0 

8544 42 90 --- andere 3,3 0 

8544 49 -- andere   

8544 49 20 --- van de soort gebruikt voor telecommunicatie, voor spanningen van niet meer dan 80 V vrij 0 

  --- andere   
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8544 49 91 ---- draad en kabels, waarvan de diameter van de enkelvoudige geleiderdraad meer dan 0,51 mm 

bedraagt 

3,7 0 

  ---- andere   

8544 49 93 ----- voor spanningen van niet meer dan 80 V 3,7 0 

8544 49 95 ----- voor spanningen van meer dan 80 doch minder dan 1 000 V 3,7 0 

8544 49 99 ----- voor een spanning van 1 000 V 3,7 0 

8544 60 - andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer dan 1 000 V   

8544 60 10 -- met een kern van koper 3,7 0 

8544 60 90 -- met andere kern 3,7 0 

8544 70 00 - optischevezelkabel vrij 0 

8545  Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en 

andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch 

gebruik 

  

  - elektroden   

8545 11 00 -- van de soort gebruikt in ovens 2,7 0 

8545 19 -- andere   

8545 19 10 --- elektroden voor installaties voor elektrolyse 2,7 0 

8545 19 90 --- andere 2,7 0 

8545 20 00 - koolborstels 2,7 0 

8545 90 - andere   
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8545 90 10 -- verwarmingsweerstanden 1,7 0 

8545 90 90 -- andere 2,7 0 

8546  Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd   

8546 10 00 - van glas 3,7 0 

8546 20 - van keramische stoffen   

8546 20 10 -- zonder metalen delen 4,7 0 

  -- met metalen delen   

8546 20 91 --- voor buitenleidingen van elektrische stroom en voor bovenleidingen voor elektrische tractie 4,7 0 

8546 20 99 --- andere 4,7 0 

8546 90 - andere   

8546 90 10 -- van kunststof 3,7 0 

8546 90 90 -- andere 3,7 0 

8547  Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, 

persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met 

schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld 

bij post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd 
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8547 10 - isolerende werkstukken van keramische stoffen   

8547 10 10 -- bevattende 80 of meer gewichtspercenten metaaloxiden 4,7 0 

8547 10 90 -- andere 4,7 0 

8547 20 00 - isolerende werkstukken van kunststof 3,7 0 

8547 90 00 - andere 3,7 0 

8548  Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische 

accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte 

elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet 

genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk 

  

8548 10 - resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische 

accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte 

elektrische accumulatoren 

  

8548 10 10 -- gebruikte elektrische elementen en gebruikte elektrische batterijen 4,7 0 

  -- gebruikte elektrische accumulatoren   
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8548 10 21 --- loodaccumulatoren 2,6 0 

8548 10 29 --- andere 2,6 0 

  -- resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische 

accumulatoren 

  

8548 10 91 --- lood bevattend vrij 0 

8548 10 99 --- andere vrij 0 

8548 90 - andere   

8548 90 20 -- geheugens in meervoudige combinatievormen zoals stapel D-RAM's en modules vrij 0 

8548 90 90 -- andere 2,7 0 
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XVII  AFDELING XVII - VERVOERMATERIEEL   

86  HOOFDSTUK 86 - ROLLEND EN ANDER MATERIEEL VOOR SPOOR- EN TRAMWEGEN, 

ALSMEDE DELEN DAARVAN; MECHANISCHE (ELEKTROMECHANISCHE DAARONDER 

BEGREPEN) SIGNAAL- EN WAARSCHUWINGSTOESTELLEN VOOR HET VERKEER 

  

8601  Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron of met elektrische 

accumulatoren) 

  

8601 10 00 - zonder eigen energiebron 1,7 0 

8601 20 00 - met elektrische accumulatoren 1,7 0 

8602  Andere locomotieven en andere railtractors; tenders   

8602 10 00 - dieselelektrische locomotieven 1,7 0 

8602 90 00 - andere 1,7 0 

8603  Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij post 8604   

8603 10 00 - elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron 1,7 0 

8603 90 00 - andere 1,7 0 

8604 00 00  Wagens voor het onderhoud van spoor- en tramwegen, ook indien met eigen beweegkracht 

(bijvoorbeeld rijdende werkplaatsen, kraanwagens, wagens met inrichting voor het aanstampen van 

ballast, wagens voor het leggen van rails, testwagens, railauto's) 

1,7 0 
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8605 00 00  Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder eigen 

beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post 8604) 

1,7 0 

8606  Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen   

8606 10 00 - tankwagens en dergelijke 1,7 0 

8606 30 00 - zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8606 10 1,7 0 

  - andere   

8606 91 -- gesloten (met wanden en dak)   

8606 91 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 1,7 0 

8606 91 80 --- andere 1,7 0 

8606 92 00 -- open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte van meer dan 60 cm 1,7 0 

8606 99 00 -- andere 1,7 0 

8607  Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel   

  - draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, alsmede delen daarvan   

8607 11 00 -- tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen 1,7 0 

8607 12 00 -- andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen 1,7 0 

8607 19 -- andere, delen daaronder begrepen   

  --- assen, ook indien gemonteerd; wielen en delen daarvan   
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8607 19 01 ---- van gietijzer of van gegoten staal 2,7 0 

8607 19 11 ---- van gestampt staal 2,7 0 

8607 19 18 ---- andere 2,7 0 

  --- delen van draaistellen (bogies), bisseldraaistellen en dergelijke   

8607 19 91 ---- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 19 99 ---- andere 1,7 0 

  - remmen en delen daarvan   

8607 21 -- luchtdrukremmen en delen daarvan   

8607 21 10 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 21 90 --- andere 1,7 0 

8607 29 -- andere   

8607 29 10 --- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 29 90 --- andere 1,7 0 

8607 30 - koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen daarvan   

8607 30 01 -- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 30 99 -- andere 1,7 0 

  - andere   
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8607 91 -- van locomotieven of van railtractors   

8607 91 10 --- draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 3,7 0 

  --- andere   

8607 91 91 ---- van gietijzer of van gegoten staal 1,7 0 

8607 91 99 ---- andere 1,7 0 

8607 99 -- andere   

8607 99 10 --- draagpotten (vetpotten en oliepotten) en delen daarvan 3,7 0 

8607 99 30 --- carrosserieën en delen daarvan 1,7 0 

8607 99 50 --- onderstellen en delen daarvan 1,7 0 

8607 99 90 --- andere 1,7 0 

8608 00  Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) 

signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en 

waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan 

  

8608 00 10 - vast materieel en toestellen voor spoor- en tramwegen 1,7 0 

8608 00 30 - andere toestellen 1,7 0 

8608 00 90 - delen 1,7 0 
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8609 00  Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor 

het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel 

  

8609 00 10 - containers en dergelijke laadkisten met loden bekleding ter afscherming van radioactieve straling, 

voor het vervoer van radioactieve stoffen (Euratom) 

vrij 0 

8609 00 90 - andere vrij 0 

87  HOOFDSTUK 87 - AUTOMOBIELEN, TRACTORS, RIJWIELEN, MOTORRIJWIELEN EN 

ANDERE VOERTUIGEN VOOR VERVOER OVER LAND, ALSMEDE DELEN EN 

TOEBEHOREN DAARVAN 

  

8701  Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 8709   

8701 10 00 - motoculteurs 3 0 

8701 20 - trekkers (wegtractors) voor opleggers   

8701 20 10 -- nieuwe 16 0 

8701 20 90 -- gebruikte 16 0 

8701 30 - tractors met rupsbanden   

8701 30 10 -- sneeuwpisteruimers en -aanstampers vrij 0 

8701 30 90 -- andere vrij 0 

8701 90 - andere   

  -- landbouwtractors en tractors voor de bosbouw (met uitzondering van motoculteurs), op wielen   

  --- nieuwe, met een motorvermogen   
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8701 90 11 ---- van niet meer dan 18 kW vrij 0 

8701 90 20 ---- van meer dan 18 doch niet meer dan 37 kW vrij 0 

8701 90 25 ---- van meer dan 37 doch niet meer dan 59 kW vrij 0 

8701 90 31 ---- van meer dan 59 doch niet meer dan 75 kW vrij 0 

8701 90 35 ---- van meer dan 75 doch niet meer dan 90 kW vrij 0 

8701 90 39 ---- van meer dan 90 kW vrij 0 

8701 90 50 --- gebruikte vrij 0 

8701 90 90 -- andere 7 0 

8702  Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen   

8702 10 - met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)   

  -- met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³   

8702 10 11 --- nieuwe 16 7 

8702 10 19 --- gebruikte 16 7 

  -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³   

8702 10 91 --- nieuwe 10 7 

8702 10 99 --- gebruikte 10 7 
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8702 90 - andere   

  -- met een motor met vonkontsteking   

  --- met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³   

8702 90 11 ---- nieuwe 16 7 

8702 90 19 ---- gebruikte 16 7 

  --- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³   

8702 90 31 ---- nieuwe 10 7 

8702 90 39 ---- gebruikte 10 7 

8702 90 90 -- met andere motor 10 7 

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 

  

8703 10 - voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale voertuigen voor het 

vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen 

  

8703 10 11 -- voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw, met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) of met vonkontsteking 

5 0 

8703 10 18 -- andere 10 7 

  - andere voertuigen met een motor met vonkontsteking en met op- en neergaande zuigers   
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8703 21 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 000 cm³   

8703 21 10 --- nieuwe 10 7 

8703 21 90 --- gebruikte 10 7 

8703 22 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 000 doch niet meer dan 1 500 cm³   

8703 22 10 --- nieuwe 10 7 

8703 22 90 --- gebruikte 10 7 

8703 23 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 3 000 cm³   

  --- nieuwe   

8703 23 11 ---- kampeerauto's 10 7 

8703 23 19 ---- andere 10 7 

8703 23 90 --- gebruikte 10 7 

8703 24 -- met een cilinderinhoud van meer dan 3 000 cm³   

8703 24 10 --- nieuwe 10 7 

8703 24 90 --- gebruikte 10 7 

  - andere voertuigen met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)   

8703 31 -- met een cilinderinhoud van niet meer dan 1 500 cm³   
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8703 31 10 --- nieuwe 10 7 

8703 31 90 --- gebruikte 10 7 

8703 32 -- met een cilinderinhoud van meer dan 1 500 doch niet meer dan 2 500 cm³   

  --- nieuwe   

8703 32 11 ---- kampeerauto's 10 7 

8703 32 19 ---- andere 10 7 

8703 32 90 --- gebruikte 10 7 

8703 33 -- met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³   

  --- nieuwe   

8703 33 11 ---- kampeerauto's 10 7 

8703 33 19 ---- andere 10 7 

8703 33 90 --- gebruikte 10 7 

8703 90 - andere   

8703 90 10 -- voertuigen met een elektromotor 10 7 

8703 90 90 -- andere 10 7 

8704  Automobielen voor goederenvervoer   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1864 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8704 10 - dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein   

8704 10 10 -- met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) of met vonkontsteking vrij 0 

8704 10 90 -- andere vrij 0 

  - andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor)   

8704 21 -- met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton   

8704 21 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 3,5 0 

  --- andere   

  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 2 500 cm³   

8704 21 31 ----- nieuwe 22 7 

8704 21 39 ----- gebruikte 22 7 

  ---- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³   

8704 21 91 ----- nieuwe 10 7 

8704 21 99 ----- gebruikte 10 5 

8704 22 -- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan 20 ton   

8704 22 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 3,5 0 

  --- andere   
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8704 22 91 ---- nieuwe 22 7 

8704 22 99 ---- gebruikte 22 7 

8704 23 -- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton   

8704 23 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 3,5 0 

  --- andere   

8704 23 91 ---- nieuwe 22 7 

8704 23 99 ---- gebruikte 22 7 

  - andere, met een motor met vonkontsteking   

8704 31 -- met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton   

8704 31 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 3,5 0 

  --- andere   

  ---- met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³   

8704 31 31 ----- nieuwe 22 7 

8704 31 39 ----- gebruikte 22 7 

  ---- met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³   

8704 31 91 ----- nieuwe 10 7 

8704 31 99 ----- gebruikte 10 7 
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8704 32 -- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton   

8704 32 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 3,5 0 

  --- andere   

8704 32 91 ---- nieuwe 22 7 

8704 32 99 ---- gebruikte 22 7 

8704 90 00 - andere 10 7 

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 

  

8705 10 00 - kraanauto's 3,7 0 

8705 20 00 - verrijdbare boortorens 3,7 0 

8705 30 00 - brandweerauto's 3,7 0 

8705 40 00 - automobielen met menginstallatie voor beton 3,7 0 

8705 90 - andere   

8705 90 10 -- takelwagens 3,7 0 

8705 90 30 -- betonpompvoertuigen 3,7 0 
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8705 90 90 -- andere 3,7 0 

8706 00  Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705   

  - chassis voor tractors bedoeld bij post 8701; chassis voor automobielen bedoeld bij de posten 8702, 

8703 en 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud 

van meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van meer dan 2 800 cm³ 

  

8706 00 11 -- van motorvoertuigen bedoeld bij post 8702 of 8704 19 7 

8706 00 19 -- andere 6 0 

  - andere   

8706 00 91 -- van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703 4,5 0 

8706 00 99 -- andere 10 7 

8707  Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705, cabines daaronder 

begrepen 

  

8707 10 - voor voertuigen bedoeld bij post 8703   

8707 10 10 -- bestemd voor industriële montage 4,5 0 

8707 10 90 -- andere 4,5 0 

8707 90 - andere   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1868 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8707 90 10 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) 

met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

4,5 0 

8707 90 90 -- andere 4,5 0 

8708  Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 8701 tot en met 8705   

8708 10 - bumpers en delen daarvan   

8708 10 10 -- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel of semidieselmotor) met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van 

niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 10 90 -- andere 4,5 0 

  - andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daaronder begrepen)   

8708 21 -- veiligheidsgordels   

8708 21 10 --- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) 

met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 21 90 --- andere 4,5 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1869 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8708 29 -- andere   

8708 29 10 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 29 90 --- andere 4,5 0 

8708 30 - remmen en servoremmen; delen daarvan   

8708 30 10 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  -- andere   

8708 30 91 --- voor schijfremmen 4,5 0 

8708 30 99 --- andere 4,5 0 

8708 40 - versnellingsbakken, alsmede delen daarvan   
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8708 40 20 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  -- andere   

8708 40 50 --- versnellingsbakken 4,5 0 

  --- delen   

8708 40 91 ---- van gestampt staal 4,5 0 

8708 40 99 ---- andere 3,5 0 

8708 50 - drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede 

draagassen; delen daarvan 

  

8708 50 20 -- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van 

niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

  -- andere   
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8708 50 35 --- drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede 

draagassen 

4,5 0 

  --- delen   

8708 50 55 ---- van gestampt staal 4,5 0 

  ---- andere   

8708 50 91 ----- voor draagassen 4,5 0 

8708 50 99 ----- andere 3,5 0 

8708 70 - wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan   

8708 70 10 -- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  -- andere   

8708 70 50 --- wielen van aluminium; delen en toebehoren van wielen, van aluminium 4,5 0 

8708 70 91 --- stervormige delen van wielen, uit een stuk gegoten, van gietijzer, van ijzer of van staal 3 0 

8708 70 99 --- andere 4,5 0 
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8708 80 - ophanginrichtingen, alsmede delen daarvan (schokdempers daaronder begrepen)   

8708 80 20 -- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van 

niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

  -- andere   

8708 80 35 --- schokdempers 4,5 0 

8708 80 55 --- stabilisatorstaven; torsiestangen 3,5 0 

  --- andere   

8708 80 91 ---- van gestampt staal 4,5 0 

8708 80 99 ---- andere 3,5 0 

  - andere delen en toebehoren   

8708 91 -- radiatoren, alsmede delen daarvan   

8708 91 20 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  --- andere   
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8708 91 35 ---- radiatoren 4,5 0 

  ---- delen   

8708 91 91 ----- van gestampt staal 4,5 0 

8708 91 99 ----- andere 3,5 0 

8708 92 -- knaldempers en uitlaatpijpen; alsmede delen daarvan   

8708 92 20 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  --- andere   

8708 92 35 ---- knaldempers en uitlaatpijpen 4,5 0 

  --- delen   

8708 92 91 ---- van gestampt staal 4,5 0 

8708 92 99 ---- andere 3,5 0 

8708 93 -- koppelingen, alsmede delen daarvan   
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8708 93 10 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

8708 93 90 --- andere 4,5 0 

8708 94 -- stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen; delen daarvan   

8708 94 20 --- bestemd voor industriële montage: van motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) 

met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan wel met vonkontsteking met een 

cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8705 

3 0 

  --- andere   

8708 94 35 ---- stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen 4,5 0 

  ---- delen   

8708 94 91 ----- van gestampt staal 4,5 0 

8708 94 99 ----- andere 3,5 0 

8708 95 -- veiligheidsairbags met opblaassysteem; delen daarvan   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1875 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

8708 95 10 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  --- andere   

8708 95 91 ---- van gestampt staal 4,5 0 

8708 95 99 ---- andere 3,5 0 

8708 99 -- andere   

8708 99 10 --- bestemd voor industriële montage: van motoculteurs bedoeld bij onderverdeling 8701 10, van 

motorvoertuigen bedoeld bij post 8703, van motorvoertuigen bedoeld bij post 8704 met een motor met 

zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor) met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 500 cm³ dan 

wel met vonkontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 2 800 cm³, van motorvoertuigen 

bedoeld bij post 8705 

3 0 

  --- andere   

8708 99 93 ---- van gestampt staal 4,5 0 

8708 99 97 ---- andere 3,5 0 
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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 

  

  - transportwagens en trekkers   

8709 11 -- elektrische   

8709 11 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 2 0 

8709 11 90 --- andere 4 0 

8709 19 -- andere   

8709 19 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 2 0 

8709 19 90 --- andere 4 0 

8709 90 00 - delen 3,5 0 

8710 00 00  Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan 1,7 0 

8711  Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens   

8711 10 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ 8 3 

8711 20 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer 

dan 250 cm³ 
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8711 20 10 -- scooters 8 5 

  -- andere, met een cilinderinhoud   

8711 20 91 --- van meer dan 50 doch niet meer dan 80 cm³ 8 5 

8711 20 93 --- van meer dan 80 doch niet meer dan 125 cm³ 8 5 

8711 20 98 --- van meer dan 125 doch niet meer dan 250 cm³ 8 3 

8711 30 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer 

dan 500 cm³ 

  

8711 30 10 -- met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 380 cm³ 6 0 

8711 30 90 -- met een cilinderinhoud van meer dan 380 doch niet meer dan 500 cm³ 6 0 

8711 40 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 500 doch niet meer 

dan 800 cm³ 

6 0 

8711 50 00 - met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan 800 cm³ 6 0 

8711 90 00 - andere 6 0 

8712 00  Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor   

8712 00 10 - zonder kogellagers 15 7 

  - andere   
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8712 00 30 -- tweewielige 14 7 

8712 00 80 -- andere 15 7 

8713  Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme   

8713 10 00 - zonder voortbewegingsmechanisme vrij 0 

8713 90 00 - andere vrij 0 

8714  Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713   

  - van motorrijwielen   

8714 11 00 -- zadels 3,7 0 

8714 19 00 -- andere 3,7 0 

8714 20 00 - van invalidenwagens vrij 0 

  - andere   

8714 91 -- frames en vorken, alsmede delen daarvan   

8714 91 10 --- frames 4,7 0 

8714 91 30 --- vorken 4,7 0 

8714 91 90 --- delen 4,7 0 

8714 92 -- velgen en spaken   
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8714 92 10 --- velgen 4,7 0 

8714 92 90 --- spaken 4,7 0 

8714 93 -- naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop (free-wheels)   

8714 93 10 --- naven 4,7 0 

8714 93 90 --- tandwielen voor vrijloop 4,7 0 

8714 94 -- remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen daarvan   

8714 94 10 --- remnaven 4,7 0 

8714 94 30 --- andere remmen 4,7 0 

8714 94 90 --- delen 4,7 0 

8714 95 00 -- zadels 4,7 0 

8714 96 -- pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan   

8714 96 10 --- pedalen 4,7 0 

8714 96 30 --- pedaalaandrijvingen 4,7 0 

8714 96 90 --- delen 4,7 0 

8714 99 -- andere   

8714 99 10 --- sturen 4,7 0 
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8714 99 30 --- bagagedragers 4,7 0 

8714 99 50 --- derailleurs (kettingschakelaars) 4,7 0 

8714 99 90 --- andere; delen 4,7 0 

8715 00  Kinderwagens en delen daarvan   

8715 00 10 - kinderwagens 2,7 0 

8715 00 90 - delen 2,7 0 

8716  Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan   

8716 10 - aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te 

kamperen 

  

8716 10 10 -- vouwwagens en vouwcaravans 2,7 0 

  -- andere, met een gewicht   

8716 10 91 --- van niet meer dan 750 kg 2,7 0 

8716 10 94 --- van meer dan 750 doch niet meer dan 1 600 kg 2,7 0 

8716 10 96 --- van meer dan 1 600 doch niet meer dan 3 500 kg 2,7 0 

8716 10 99 --- van meer dan 3 500 kg 2,7 0 

8716 20 00 - aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend 2,7 0 

  - andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer   
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8716 31 00 -- tankaanhangwagens en tankopleggers 2,7 0 

8716 39 -- andere   

8716 39 10 --- speciaal vervaardigd voor het vervoer van sterk radioactieve stoffen (Euratom) 2,7 0 

  --- andere   

  ---- nieuwe   

8716 39 30 ----- opleggers 2,7 0 

  ----- andere   

8716 39 51 ------ eenassig 2,7 0 

8716 39 59 ------ andere 2,7 0 

8716 39 80 ---- gebruikte 2,7 0 

8716 40 00 - andere aanhangwagens en opleggers 2,7 0 

8716 80 00 - andere voertuigen 1,7 0 

8716 90 - delen   

8716 90 10 -- chassis 1,7 0 

8716 90 30 -- carrosserieën 1,7 0 

8716 90 50 -- assen 1,7 0 

8716 90 90 -- andere delen 1,7 0 
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88  HOOFDSTUK 88 - LUCHTVAART EN RUIMTEVAART   

8801 00  Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder 

voortbewegingsmechanisme 

  

8801 00 10 - luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen en zeilvliegers 3,7 0 

8801 00 90 - andere 2,7 0 

8802  Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen); ruimtevaartuigen 

(satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 

  

  - hefschroefvliegtuigen   

8802 11 00 -- met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg 7,5 0 

8802 12 00 -- met een leeggewicht van meer dan 2 000 kg 2,7 0 

8802 20 00 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van niet meer dan 2 000 kg 7,7 0 

8802 30 00 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 2 000 doch niet meer 

dan 15 000 kg 

2,7 0 

8802 40 00 - vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 15 000 kg 2,7 0 

8802 60 - ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en 

suborbitale voertuigen 

  

8802 60 10 -- ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 4,2 0 

8802 60 90 -- draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 4,2 0 

8803  Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 8801 en 8802   
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8803 10 00 - propellers en rotors, alsmede delen daarvan 2,7 0 

8803 20 00 - landingsgestellen en delen daarvan 2,7 0 

8803 30 00 - andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweefvliegtuigen) of van hefschroefvliegtuigen 2,7 0 

8803 90 - andere   

8803 90 10 -- van kabelvliegers 1,7 0 

8803 90 20 -- van ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen) 1,7 0 

8803 90 30 -- van draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen 1,7 0 

8803 90 90 -- andere 2,7 0 

8804 00 00  Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen daaronder begrepen) en rotochutes; delen 

en toebehoren daarvan 

2,7 0 

8805  Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor 

vliegoefeningen op de grond; delen daarvan 

  

8805 10 - lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; deklandingstoestellen en dergelijke, 

alsmede delen daarvan 

  

8805 10 10 -- lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan 2,7 0 

8805 10 90 -- andere 1,7 0 

  - toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daarvan   

8805 21 00 -- luchtgevechtssimulators en delen daarvan 1,7 0 

8805 29 00 -- andere 1,7 0 
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89  HOOFDSTUK 89 - SCHEEPVAART   

8901  Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het 

vervoer van personen of van goederen 

  

8901 10 - passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer 

van personen; veerboten van alle soorten 

  

8901 10 10 -- zeeschepen vrij 0 

8901 10 90 -- andere 1,7 0 

8901 20 - tankschepen   

8901 20 10 -- zeeschepen vrij 0 

8901 20 90 -- andere 1,7 0 

8901 30 - koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901 20   

8901 30 10 -- zeeschepen vrij 0 

8901 30 90 -- andere 1,7 0 

8901 90 - andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het 

vervoer van personen als van goederen 

  

8901 90 10 -- zeeschepen vrij 0 

  -- andere   
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8901 90 91 --- zonder mechanische voortbeweging 1,7 0 

8901 90 99 --- met mechanische voortbeweging 1,7 0 

8902 00  Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of het conserveren van 

visserijproducten 

  

  - zeeschepen   

8902 00 12 -- met een brutotonnage van meer dan 250 vrij 0 

8902 00 18 -- met een brutotonnage van niet meer dan 250 vrij 0 

8902 00 90 - andere 1,7 0 

8903  Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's   

8903 10 - opblaasbare boten   

8903 10 10 -- met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 2,7 0 

8903 10 90 -- andere 1,7 0 

  - andere   

8903 91 -- zeilschepen, ook indien met hulpmotor   

8903 91 10 --- zeeschepen vrij 0 

  --- andere   
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8903 91 92 ---- met een lengte van niet meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99 ---- met een lengte van meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 92 -- motorboten, andere dan die met buitenboordmotor   

8903 92 10 --- zeeschepen vrij 0 

  --- andere   

8903 92 91 ---- met een lengte van niet meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 92 99 ---- met een lengte van meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 99 -- andere   

8903 99 10 --- met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 2,7 0 

  --- andere   

8903 99 91 ---- met een lengte van niet meer dan 7,5 m 1,7 0 

8903 99 99 ---- met een lengte van meer dan 7,5 m 1,7 0 

8904 00  Sleepboten en duwboten   

8904 00 10 - sleepboten vrij 0 

  - duwboten   

8904 00 91 -- zeeduwboten vrij 0 

8904 00 99 -- andere 1,7 0 
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8905  Lichtschepen, pompboten, baggermolens en zandzuigers, drijvende kranen en andere schepen, 

waarbij het varen slechts van bijkomstige betekenis is vergeleken met de hoofdfunctie; drijvende 

droogdokken; boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden 

  

8905 10 - baggermolens en zandzuigers   

8905 10 10 -- zeeschepen vrij 0 

8905 10 90 -- andere 1,7 0 

8905 20 00 - boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden vrij 0 

8905 90 - andere   

8905 90 10 -- zeeschepen vrij 0 

8905 90 90 -- andere 1,7 0 

8906  Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan roeiboten   

8906 10 00 - oorlogsschepen vrij 0 

8906 90 - andere   

8906 90 10 -- zeeschepen vrij 0 

  -- andere   

8906 90 91 --- met een gewicht per stuk van niet meer dan 100 kg 2,7 0 

8906 90 99 --- andere 1,7 0 
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8907  Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens)   

8907 10 00 - opblaasbare vlotten 2,7 0 

8907 90 00 - andere 2,7 0 

8908 00 00  Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop vrij 0 

XVIII  AFDELING XVIII - 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; UURWERKEN; MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN 

TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN 

  

90  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 

  

9001  Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; 

platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, 

spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet 

gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas 

  

9001 10 - optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels   

9001 10 10 -- kabels voor beeldgeleiding 2,9 0 

9001 10 90 -- andere 2,9 0 

9001 20 00 - platen of bladen van polariserende stoffen 2,9 0 

9001 30 00 - contactlenzen 2,9 0 
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9001 40 - brillenglazen van glas   

9001 40 20 -- niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 2,9 0 

  -- voor verbetering van gezichtsstoornissen   

  --- afgewerkt aan beide zijden   

9001 40 41 ---- unifocaal 2,9 0 

9001 40 49 ---- andere 2,9 0 

9001 40 80 --- andere 2,9 0 

9001 50 - brillenglazen van andere stoffen   

9001 50 20 -- niet voor verbetering van gezichtsstoornissen 2,9 0 

  -- voor verbetering van gezichtsstoornissen   

  --- afgewerkt aan beide zijden   

9001 50 41 ---- unifocaal 2,9 0 

9001 50 49 ---- andere 2,9 0 

9001 50 80 --- andere 2,9 0 

9001 90 00 - andere 2,9 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1890 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

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 

  

  - objectieven   

9002 11 00 -- voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de 

fotografie of voor de cinematografie 

6,7 5 

9002 19 00 -- andere 6,7 5 

9002 20 00 - filters 6,7 5 

9002 90 00 - andere 6,7 0 

9003  Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan   

  - monturen   

9003 11 00 -- van kunststof 2,2 0 

9003 19 -- van andere stoffen   

9003 19 10 --- van edele metalen en van metalen geplateerd met edele metalen 2,2 0 

9003 19 30 --- van onedele metalen 2,2 0 

9003 19 90 --- van andere stoffen 2,2 0 

9003 90 00 - delen 2,2 0 

9004  Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en 

dergelijke artikelen 
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9004 10 - zonnebrillen   

9004 10 10 -- met optisch bewerkte brillenglazen 2,9 0 

  -- andere   

9004 10 91 --- met brillenglazen van kunststof 2,9 0 

9004 10 99 --- andere 2,9 0 

9004 90 - andere   

9004 90 10 -- met brillenglazen van kunststof 2,9 0 

9004 90 90 -- andere 2,9 0 

9005  Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor; 

andere astronomische instrumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastronomische 

apparaten 

  

9005 10 00 - binocles (dubbele kijkers) 4,2 0 

9005 80 00 - andere instrumenten 4,2 0 

9005 90 00 - delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen) 4,2 0 

9006  Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan 

gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 8539 

  

9006 10 00 - fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen van clichés of van drukcilinders 4,2 0 
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9006 30 00 - fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch 

onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria 

4,2 0 

9006 40 00 - fototoestellen voor directklaarfotografie 3,2 0 

  - andere fototoestellen   

9006 51 00 -- eenogige spiegelreflexcamera's voor rolfilm met een breedte van niet meer dan 35 mm 4,2 0 

9006 52 00 -- andere, voor rolfilm met een breedte van minder dan 35 mm 4,2 0 

9006 53 -- andere, voor rolfilm met een breedte van 35 mm   

9006 53 10 --- wegwerpfototoestellen 4,2 0 

9006 53 80 --- andere 4,2 0 

9006 59 00 -- andere 4,2 0 

  - flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie   

9006 61 00 -- toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische flitstoestellen) 3,2 0 

9006 69 00 -- andere 3,2 0 

  - delen en toebehoren   

9006 91 00 -- van fototoestellen 3,7 0 

9006 99 00 -- andere 3,2 0 
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9007  Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -

weergavetoestellen 

  

  - filmcamera's   

9007 11 00 -- voor film met een breedte van minder dan 16 mm of voor dubbel-8 films 3,7 0 

9007 19 00 -- andere 3,7 0 

9007 20 00 - filmprojectietoestellen 3,7 0 

  - delen en toebehoren   

9007 91 00 -- van filmcamera's 3,7 0 

9007 92 00 -- van filmprojectietoestellen 3,7 0 

9008  Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de 

fotografie 

  

9008 10 00 - projectietoestellen voor diapositieven 3,7 0 

9008 20 00 - leesapparaten voor micro-opnamen (bijvoorbeeld microfilm, microkaart), ook indien met ingebouwd 

reproductieapparaat 

3,7 0 

9008 30 00 - andere projectietoestellen voor niet-bewegende beelden 3,7 0 

9008 40 00 - vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie 3,7 0 

9008 90 00 - delen en toebehoren 3,7 0 
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9010  Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria, niet genoemd 

of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectieschermen 

  

9010 10 00 - apparaten en uitrustingsstukken voor het automatisch ontwikkelen van fotografische of 

cinematografische film of papier, op rollen, dan wel voor het automatisch afdrukken van ontwikkelde 

film op rollen fotografisch papier 

2,7 0 

9010 50 00 - andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria; 

negatoscopen 

2,7 0 

9010 60 00 - projectieschermen 2,7 0 

9010 90 00 - delen en toebehoren 2,7 0 

9011  Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie 

daaronder begrepen 

  

9011 10 - stereoscopische microscopen   

9011 10 10 -- voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en transporteren van 

schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemrasters ("reticles") 

vrij 0 

9011 10 90 -- andere 6,7 5 

9011 20 - andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrografie of microprojectie   

9011 20 10 -- microscopen voor fotomicrografie, voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het 

hanteren en transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of 

systeemrasters ("reticles") 

vrij 0 

9011 20 90 -- andere 6,7 5 
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9011 80 00 - andere microscopen 6,7 5 

9011 90 - delen en toebehoren   

9011 90 10 -- van toestellen bedoeld bij onderverdeling 9011 10 10 of 9011 20 10 vrij 0 

9011 90 90 -- andere 6,7 5 

9012  Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten   

9012 10 - microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten   

9012 10 10 -- elektronenmicroscopen, voorzien van uitrustingsstukken speciaal vervaardigd voor het hanteren en 

transporteren van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of van patroonmaskers of systeemrasters 

("reticles") 

vrij 0 

9012 10 90 -- andere 3,7 0 

9012 90 - delen en toebehoren   

9012 90 10 -- van apparaten bedoeld bij onderverdeling 9012 10 10 vrij 0 

9012 90 90 -- andere 3,7 0 

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 

  

9013 10 00 - vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten 

bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI 

4,7 3 
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9013 20 00 - lasers, andere dan laserdioden 4,7 3 

9013 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

  -- elementen met vloeibare kristallen   

9013 80 20 --- actieve matrixelementen met vloeibare kristallen vrij 0 

9013 80 30 --- andere vrij 0 

9013 80 90 -- andere 4,7 3 

9013 90 - delen en toebehoren   

9013 90 10 -- van elementen met vloeibare kristallen (LCD) vrij 0 

9013 90 90 -- andere 4,7 3 

9014  Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie   

9014 10 00 - kompassen 2,7 0 

9014 20 - instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruimtevaart (andere dan kompassen)   

9014 20 20 -- traagheidsplatformsystemen 3,7 0 

9014 20 80 -- andere 3,7 0 

9014 80 00 - andere instrumenten, apparaten en toestellen 3,7 0 

9014 90 00 - delen en toebehoren 2,7 0 
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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 

  

9015 10 - afstandmeters   

9015 10 10 -- elektronische 3,7 0 

9015 10 90 -- andere 2,7 0 

9015 20 - theodolieten en tachymeters   

9015 20 10 -- elektronische 3,7 0 

9015 20 90 -- andere 2,7 0 

9015 30 - waterpassen   

9015 30 10 -- elektronische 3,7 0 

9015 30 90 -- andere 2,7 0 

9015 40 - instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie   

9015 40 10 -- elektronische 3,7 0 

9015 40 90 -- andere 2,7 0 

9015 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

  -- elektronische   
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9015 80 11 --- voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 3,7 0 

9015 80 19 --- andere 3,7 0 

  -- andere   

9015 80 91 --- voor de geodesie, de topografie, het landmeten en de hydrografie 2,7 0 

9015 80 93 --- voor de meteorologie, de hydrologie en de geofysica 2,7 0 

9015 80 99 --- andere 2,7 0 

9015 90 00 - delen en toebehoren 2,7 0 

9016 00  Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten   

9016 00 10 - precisiebalansen 3,7 0 

9016 00 90 - delen en toebehoren 3,7 0 

9017  Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, 

pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor 

lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet 

begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk 

  

9017 10 - tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch   

9017 10 10 -- afdrukeenheden (zogenaamde plotters) vrij 0 

9017 10 90 -- andere 2,7 0 
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9017 20 - andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten   

9017 20 05 -- afdrukeenheden (zogenaamde plotters) vrij 0 

  -- andere tekeninstrumenten   

9017 20 11 --- gevulde passerdozen 2,7 0 

9017 20 19 --- andere 2,7 0 

9017 20 39 -- aftekeninstrumenten 2,7 0 

9017 20 90 -- rekeninstrumenten 2,7 0 

9017 30 - micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke maten   

9017 30 10 -- micrometers en schuifmaten 2,7 0 

9017 30 90 -- andere (met uitzondering van niet-instelbare kalibers bedoeld bij post 9031) 2,7 0 

9017 80 - andere instrumenten   

9017 80 10 -- meters en linialen met maatindeling 2,7 0 

9017 80 90 -- andere 2,7 0 

9017 90 00 - delen en toebehoren 2,7 0 
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9018  Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde 

of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten 

en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen 

  

  - apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor functioneel onderzoek of voor het onderzoek 

van fysiologische parameters daaronder begrepen) 

  

9018 11 00 -- elektrocardiografen vrij 0 

9018 12 00 -- ultrasone diagnoseapparaten (zogenaamde scanners) vrij 0 

9018 13 00 -- magnetische resonantieapparaten vrij 0 

9018 14 00 -- scintigrafische apparaten vrij 0 

9018 19 -- andere   

9018 19 10 --- apparaten en toestellen voor de gelijktijdige bewaking van twee of meer parameters vrij 0 

9018 19 90 --- andere vrij 0 

9018 20 00 - apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen vrij 0 

  - spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten   

9018 31 -- spuiten, met of zonder naalden   

9018 31 10 --- van kunststof vrij 0 

9018 31 90 --- andere vrij 0 
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9018 32 -- buisvormige metalen naalden en hechtnaalden   

9018 32 10 --- buisvormige metalen naalden vrij 0 

9018 32 90 --- hechtnaalden vrij 0 

9018 39 00 -- andere vrij 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde   

9018 41 00 -- boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uitrustingsstukken gecombineerd op een 

gemeenschappelijk voetstuk 

vrij 0 

9018 49 -- andere   

9018 49 10 --- slijpsteentjes, schijven, frezen of boren en borstels, van de soort gebruikt in boormachines vrij 0 

9018 49 90 --- andere vrij 0 

9018 50 - andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde   

9018 50 10 -- niet optische vrij 0 

9018 50 90 -- optische vrij 0 

9018 90 - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

9018 90 10 -- bloeddrukmeters vrij 0 

9018 90 20 -- endoscopen vrij 0 
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9018 90 30 -- kunstnieren vrij 0 

  -- apparaten voor diathermie   

9018 90 41 --- met ultrakorte golven vrij 0 

9018 90 49 --- andere vrij 0 

9018 90 50 -- transfusietoestellen vrij 0 

9018 90 60 -- narcose-instrumenten, -apparaten en -toestellen vrij 0 

9018 90 70 -- ultrasone steenvergruizers (lithotripters) vrij 0 

9018 90 75 -- apparaten voor zenuwprikkeling vrij 0 

9018 90 85 -- andere vrij 0 

9019  Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; 

toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige 

ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen 

  

9019 10 - toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek   

9019 10 10 -- elektrische toestellen voor vibromassage vrij 0 

9019 10 90 -- andere vrij 0 

9019 20 00 - toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor 

kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen 

vrij 0 
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9020 00 00  Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische 

delen of vervangbare filters 

1,7 0 

9021  Orthopedische artikelen en toestellen, daaronder begrepen medisch-chirurgische gordels en banden, 

alsmede krukken; breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling van breuken in 

het beendergestel; prothesen; hoorapparaten voor hardhorigen en andere voor het verhelpen of 

verlichten van gebreken of van kwalen dienende apparatuur, die door de patiënt in de hand wordt 

gehouden of op andere wijze wordt gedragen, dan wel wordt ingeplant 

  

9021 10 - orthopedische artikelen en toestellen, alsmede artikelen en toestellen voor de behandeling van 

breuken in het beendergestel 

  

9021 10 10 -- orthopedische artikelen en toestellen vrij 0 

9021 10 90 -- artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel vrij 0 

  - tandprothesen   

9021 21 -- kunsttanden   

9021 21 10 --- van kunststof vrij 0 

9021 21 90 --- van andere stoffen vrij 0 

9021 29 00 -- andere vrij 0 

  - andere prothesen   

9021 31 00 -- gewrichtsprothesen vrij 0 

9021 39 -- andere   

9021 39 10 --- oogprothesen vrij 0 
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9021 39 90 --- andere vrij 0 

9021 40 00 - hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan vrij 0 

9021 50 00 - hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan vrij 0 

9021 90 - andere   

9021 90 10 -- delen en toebehoren van hoorapparaten voor hardhorigen vrij 0 

9021 90 90 -- andere vrij 0 

9022  Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen, ook 

indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, daaronder begrepen 

toestellen voor radiografie of voor radiotherapie, voor het gebruik in of met vorengenoemde toestellen 

bestemde röntgenbuizen en andere röntgenstraalgeneratoren, spanningsgeneratoren, 

bedieningslessenaars, schermen, tafels, stoelen en dergelijke artikelen voor onderzoek of behandeling 

  

  - röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig 

gebruik, toestellen voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder begrepen 

  

9022 12 00 -- tomografen die werken met behulp van een machine voor het automatisch verwerken van gegevens vrij 0 

9022 13 00 -- andere, voor tandheelkundig gebruik vrij 0 

9022 14 00 -- andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig gebruik vrij 0 

9022 19 00 -- voor ander gebruik vrij 0 

  - toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen, ook indien voor medisch, 

chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor radiografie of voor 

radiotherapie daaronder begrepen 
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9022 21 00 -- voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik vrij 0 

9022 29 00 -- voor ander gebruik 2,1 0 

9022 30 00 - röntgenbuizen 2,1 0 

9022 90 - andere, delen en toebehoren daaronder begrepen   

9022 90 10 -- röntgenschermen, versterkingsschermen; strooistralenroosters 2,1 0 

9022 90 90 -- andere 2,1 0 

9023 00  Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van demonstraties 

(bijvoorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet bruikbaar voor andere doeleinden 

  

9023 00 10 - voor het onderwijs in de fysica, de scheikunde of de techniek 1,4 0 

9023 00 80 - andere 1,4 0 

9024  Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de 

samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen 

(bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof) 

  

9024 10 - machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van metaal   

  -- elektronische   

9024 10 11 --- voor universeel gebruik en voor trekproeven 3,2 0 

9024 10 13 --- voor hardheidsproeven 3,2 0 
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9024 10 19 --- andere 3,2 0 

9024 10 90 -- andere 2,1 0 

9024 80 - andere machines, apparaten en toestellen   

  -- elektronische   

9024 80 11 --- voor het onderzoek van textiel, papier en karton 3,2 0 

9024 80 19 --- andere 3,2 0 

9024 80 90 -- andere 2,1 0 

9024 90 00 - delen en toebehoren 2,1 0 

9025  Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, 

pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van 

deze instrumenten 

  

  - thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten   

9025 11 -- gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing   

9025 11 20 --- koortsthermometers vrij 0 

9025 11 80 --- andere 2,8 0 

9025 19 -- andere   

9025 19 20 --- elektronische 3,2 0 

9025 19 80 --- andere 2,1 0 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1907 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

9025 80 - andere instrumenten   

9025 80 20 -- barometers, niet gecombineerd met andere instrumenten 2,1 0 

  -- andere   

9025 80 40 --- elektronische 3,2 0 

9025 80 80 --- andere 2,1 0 

9025 90 00 - delen en toebehoren 3,2 0 

9026  Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, 

de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld 

doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, 

apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032 

  

9026 10 - voor het meten of het verifiëren van de doorstroming of het peil van vloeistoffen   

  -- elektronische   

9026 10 21 --- doorstromingsmeters vrij 0 

9026 10 29 --- andere vrij 0 

  -- andere   

9026 10 81 --- doorstromingsmeters vrij 0 

9026 10 89 --- andere vrij 0 
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9026 20 - voor het meten of het verifiëren van de druk   

9026 20 20 -- elektronische vrij 0 

  -- andere   

9026 20 40 --- manometers met spiralen of membranen van metaal vrij 0 

9026 20 80 --- andere vrij 0 

9026 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

9026 80 20 -- elektronische vrij 0 

9026 80 80 -- andere vrij 0 

9026 90 00 - delen en toebehoren vrij 0 

9027  Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld 

polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); 

instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de 

poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen 

voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters 

daaronder begrepen); microtomen 

  

9027 10 - analysetoestellen voor gassen of voor rook   

9027 10 10 -- elektronische 2,5 0 

9027 10 90 -- andere 2,5 0 
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9027 20 00 - chromatografen en elektroforeseapparaten en -toestellen vrij 0 

9027 30 00 - spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, 

zichtbare, IR) 

vrij 0 

9027 50 00 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, 

IR) 

vrij 0 

9027 80 - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

9027 80 05 -- belichtingsmeters 2,5 0 

  -- andere   

  --- elektronische   

9027 80 11 ---- pH-meters, rH-meters en andere toestellen voor het meten van het geleidingsvermogen vrij 0 

9027 80 13 ---- apparaten voor het, tijdens de vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of 

van elementen met vloeibare kristallen (LCD), meten van de fysische eigenschappen van de 

halfgeleidermaterialen of van de LCD elementen of de daarmee verbonden isolerende of geleidende 

lagen 

vrij 0 

9027 80 17 ---- andere vrij 0 

  --- andere   

9027 80 91 ---- viscositeitsmeters, poreusheidsmeters en dilatometers vrij 0 

9027 80 93 ---- apparaten voor het, tijdens de vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal of 

van elementen met vloeibare kristallen (LCD), meten van de fysische eigenschappen van de 

halfgeleidermaterialen of van de LCD elementen of de daarmee verbonden isolerende of geleidende 

lagen 

vrij 0 
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9027 80 97 ---- andere vrij 0 

9027 90 - microtomen; delen en toebehoren   

9027 90 10 -- microtomen 2,5 0 

  -- delen en toebehoren   

9027 90 50 --- van apparaten, instrumenten en toestellen van de onderverdelingen 9027 20 tot en met 9027 80 vrij 0 

9027 90 80 --- van microtomen of analysetoestellen voor gassen of voor rook 2,5 0 

9028  Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, 

standaardmeters daaronder begrepen 

  

9028 10 00 - gasmeters 2,1 0 

9028 20 00 - vloeistofmeters 2,1 0 

9028 30 - elektriciteitsmeters   

  -- voor wisselstroom   

9028 30 11 --- voor eenfasewisselstroom 2,1 0 

9028 30 19 --- voor meerfasenwisselstroom 2,1 0 

9028 30 90 -- andere 2,1 0 

9028 90 - delen en toebehoren   

9028 90 10 -- voor elektriciteitsmeters 2,1 0 

9028 90 90 -- andere 2,1 0 
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9029  Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; 

snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen 

  

9029 10 00 - toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke 1,9 0 

9029 20 - snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen   

  -- snelheidsmeters en tachometers   

9029 20 31 --- snelheidsmeters voor voertuigen voor vervoer te lande 2,6 0 

9029 20 38 --- andere 2,6 0 

9029 20 90 -- stroboscopen 2,6 0 

9029 90 00 - delen en toebehoren 2,2 0 

9030  Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het 

meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor 

alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen 

  

9030 10 00 - meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen 4,2 0 

9030 20 - oscilloscopen en oscillografen   

9030 20 10 -- kathodestraal 4,2 0 

9030 20 30 -- andere, met registreerinrichting vrij 0 

  -- andere   
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9030 20 91 --- elektronische vrij 0 

9030 20 99 --- andere 2,1 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, 

stroomsterkte, weerstand of vermogen 

  

9030 31 00 -- multimeters (universeelmeters), zonder registreerinrichting 4,2 0 

9030 32 00 -- multimeters (universeelmeters), met registreerinrichting vrij 0 

9030 33 -- andere, zonder registreerinrichting   

9030 33 10 --- elektronische 4,2 0 

  --- andere   

9030 33 91 ---- voltmeters 2,1 0 

9030 33 99 ---- andere 2,1 0 

9030 39 00 -- andere, met registreerinrichting vrij 0 

9030 40 00 - andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de 

telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters, vervormingsmeters, 

ruismeters) 

vrij 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

9030 82 00 -- voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen vrij 0 

9030 84 00 -- andere, met registreerinrichting vrij 0 
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9030 89 -- andere   

9030 89 30 --- elektronische vrij 0 

9030 89 90 --- andere 2,1 0 

9030 90 - delen en toebehoren   

9030 90 20 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij onderverdeling 9030 82 00 vrij 0 

9030 90 85 -- andere 2,5 0 

9031  Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet 

begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen 

  

9031 10 00 - machines voor het uitbalanceren van mechanische delen 2,8 0 

9031 20 00 - proefbanken 2,8 0 

  - andere optische instrumenten, apparaten en toestellen   

9031 41 00 -- voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen of voor het verifiëren 

van fotomaskers gebruikt in de fabricage van halfgeleiderschakelingen 

vrij 0 

9031 49 -- andere   

9031 49 10 --- profielprojectietoestellen 2,8 0 

9031 49 90 --- andere vrij 0 
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9031 80 - andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines   

  -- elektronische   

  --- voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden   

9031 80 32 ---- voor het verifiëren van halfgeleiderschijven of-schakelingen of voor het verifiëren van 

fotomaskers of van patroonmaskers of systeemmaskers ("reticles") die worden gebruikt bij de 

vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal 

2,8 0 

9031 80 34 ---- andere 2,8 0 

9031 80 38 --- andere 4 0 

  -- andere   

9031 80 91 --- voor het meten of het verifiëren van geometrische grootheden 2,8 0 

9031 80 98 --- andere 4 0 

9031 90 - delen en toebehoren   

9031 90 20 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij onderverdeling 9031 41 00 of van optische 

instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten van deeltjesverontreiniging aan de oppervlakte 

van halfgeleiderschijfjes (wafers) bedoeld bij onderverdeling 9031 49 90 

vrij 0 

9031 90 30 -- van instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij onderverdeling 9031 80 32 2,8 0 

9031 90 85 -- andere 2,8 0 
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9032  Automatische regelaars   

9032 10 - thermostaten   

9032 10 20 -- elektronische 2,8 0 

  -- andere   

9032 10 81 --- met een elektrische schakeling 2,1 0 

9032 10 89 --- andere 2,1 0 

9032 20 00 - manostaten (pressostaten) 2,8 0 

  - andere instrumenten, apparaten en toestellen   

9032 81 00 -- hydraulische of pneumatische 2,8 0 

9032 89 00 -- andere 2,8 0 

9032 90 00 - delen en toebehoren 2,8 0 

9033 00 00  Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van 

machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk 

3,7 0 

91  HOOFDSTUK 91 - UURWERKEN   

9101  Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van 

edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 

  

  - polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1916 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

9101 11 00 -- uitsluitend met mechanische aanwijzing 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 19 00 -- andere 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge   

9101 21 00 -- met automatisch opwindsysteem 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 29 00 -- andere 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - andere   

9101 91 00 -- elektrisch werkend 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 99 00 -- andere 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102  Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die 

bedoeld bij post 9101 

  

  - polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge   

9102 11 00 -- uitsluitend met mechanische aanwijzing 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 
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9102 12 00 -- uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 19 00 -- andere 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge   

9102 21 00 -- met automatisch opwindsysteem 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 29 00 -- andere 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

  - andere   

9102 91 00 -- elektrisch werkend 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 99 00 -- andere 4,5 MIN 0,3 EUR p/st 

MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9103  Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk   

9103 10 00 - elektrisch werkend 4,7 0 

9103 90 00 - andere 4,7 0 

9104 00 00  Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, 

voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen 

3,7 0 
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9105  Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk   

  - wekkers   

9105 11 00 -- elektrisch werkend 4,7 0 

9105 19 00 -- andere 3,7 0 

  - wandklokken   

9105 21 00 -- elektrisch werkend 4,7 0 

9105 29 00 -- andere 3,7 0 

  - andere   

9105 91 00 -- elektrisch werkend 4,7 0 

9105 99 -- andere   

9105 99 10 --- tafel- of schoorsteenmantelklokken 3,7 0 

9105 99 90 --- andere 3,7 0 

9106  Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld 

controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen) 

  

9106 10 00 - controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen 4,7 0 

9106 90 - andere   
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9106 90 10 -- minutentellers en secondentellers 4,7 0 

9106 90 80 -- andere 4,7 0 

9107 00 00  Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen 

werken, met uurwerk of met synchroonmotor 

4,7 0 

9108  Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd   

  - elektrisch werkend   

9108 11 00 -- uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrichting waarop een mechanische aanwijzing 

kan worden aangesloten 

4,7 0 

9108 12 00 -- uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing 4,7 0 

9108 19 00 -- andere 4,7 0 

9108 20 00 - met automatisch opwindmechanisme 5 MIN 0,17 EUR p/st 0 

9108 90 00 - andere 5 MIN 0,17 EUR p/st 0 

9109  Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken   

  - elektrisch werkend   

9109 11 00 -- van wekkers 4,7 0 

9109 19 00 -- andere 4,7 0 

9109 90 00 - andere 4,7 0 
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9110  Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete 

uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches") 

  

  - van horloges   

9110 11 -- complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen)   

9110 11 10 --- met van een spiraalveer voorziene onrust 5 MIN 0,17 EUR p/st 0 

9110 11 90 --- andere 4,7 0 

9110 12 00 -- niet-complete uurwerken, gemonteerd 3,7 0 

9110 19 00 -- onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches") 4,7 0 

9110 90 00 - andere 3,7 0 

9111  Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan   

9111 10 00 - kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal 0,5 EUR p/st MIN 2,7 

MAX 4,6 

0 

9111 20 00 - kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 0,5 EUR p/st MIN 2,7 

MAX 4,6 

0 

9111 80 00 - andere kasten 0,5 EUR p/st MIN 2,7 

MAX 4,6 

0 

9111 90 00 - delen 0,5 EUR p/st MIN 2,7 

MAX 4,6 

0 

9112  Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan   

9112 20 00 - kasten 2,7 0 

9112 90 00 - delen 2,7 0 
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9113  Horlogebanden en delen daarvan   

9113 10 - van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal   

9113 10 10 -- van edel metaal 2,7 0 

9113 10 90 -- van metaal geplateerd met edel metaal 3,7 0 

9113 20 00 - van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd 6 0 

9113 90 - andere   

9113 90 10 -- van leder of van kunstleder 6 0 

9113 90 80 -- andere 6 0 

9114  Andere delen voor de uurwerkmakerij   

9114 10 00 - veren, onrustveren daaronder begrepen 3,7 0 

9114 20 00 - steentjes 2,7 0 

9114 30 00 - wijzerplaten 2,7 0 

9114 40 00 - platen en bruggen 2,7 0 

9114 90 00 - andere 2,7 0 
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92  HOOFDSTUK 92 - MUZIEKINSTRUMENTEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN 

MUZIEKINSTRUMENTEN 

  

9201  Piano's, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaarinstrumenten met klavier   

9201 10 - staande piano's   

9201 10 10 -- nieuwe 4 0 

9201 10 90 -- gebruikte 4 0 

9201 20 00 - vleugelpiano's 4 0 

9201 90 00 - andere 4 0 

9202  Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, harpen)   

9202 10 - strijkinstrumenten   

9202 10 10 -- violen, andere dan altviolen en basviolen 3,2 0 

9202 10 90 -- andere 3,2 0 

9202 90 - andere   

9202 90 30 -- gitaren 3,2 0 

9202 90 80 -- andere 3,2 0 

9205  Muziekinstrumenten waarbij de klanken worden voortgebracht door luchtstromen (bijvoorbeeld 

orgels met pijpen en klavier, accordeons, klarinetten, trompetten, doedelzakken), andere dan 

orchestrions en straatorgels 

  

9205 10 00 - zogenaamd koper 3,2 0 

9205 90 - andere   
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9205 90 10 -- accordeons en dergelijke instrumenten 3,7 0 

9205 90 30 -- mondharmonica's 3,7 0 

9205 90 50 -- orgels met pijpen en klavier; harmoniums en dergelijke instrumenten met klavier en met vrije 

metalen tongen 

3,2 0 

9205 90 90 -- andere 3,2 0 

9206 00 00  Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen, xylofonen, cimbalen, castagnetten, 

maracas) 

3,2 0 

9207  Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden 

versterkt (bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons) 

  

9207 10 - instrumenten met klavier, andere dan accordeons   

9207 10 10 -- orgels 3,2 0 

9207 10 30 -- digitale piano's 3,2 0 

9207 10 50 -- synthesizers 3,2 0 

9207 10 80 -- andere 3,2 0 

9207 90 - andere   

9207 90 10 -- gitaren 3,7 0 

9207 90 90 -- andere 3,7 0 
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9208  Muziekdozen, orchestrions, straatorgels, zingende vogels, zingende zagen en andere 

muziekinstrumenten niet begrepen onder een andere post van dit hoofdstuk; lokfluitjes en dergelijke 

lokinstrumenten; fluitjes, toeters en andere met de mond te bespelen roep- en signaalinstrumenten 

  

9208 10 00 - muziekdozen 2,7 0 

9208 90 00 - andere 3,2 0 

9209  Delen (bijvoorbeeld mechanieken voor muziekdozen) en toebehoren (bijvoorbeeld kaarten, schijven 

en rollen voor mechanisch te bespelen toestellen) voor muziekinstrumenten; metronomen en 

diapasons van alle soorten 

  

9209 30 00 - snaren voor muziekinstrumenten 2,7 0 

  - andere   

9209 91 00 -- delen en toebehoren van piano's 2,7 0 

9209 92 00 -- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9202 2,7 0 

9209 94 00 -- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9207 2,7 0 

9209 99 -- andere   

9209 99 20 --- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 9205 2,7 0 

  --- andere   

9209 99 40 ---- metronomen en diapasons 3,2 0 

9209 99 50 ---- mechanieken voor muziekdozen 1,7 0 

9209 99 70 --- andere 2,7 0 
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XIX  AFDELING XIX - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN   

93  HOOFDSTUK 93 - WAPENS EN MUNITIE; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN   

9301  Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens   

  - artilleriestukken (bijvoorbeeld kanonnen, houwitsers en mortieren)   

9301 11 00 -- met eigen beweegkracht vrij 0 

9301 19 00 -- andere vrij 0 

9301 20 00 - raketwerpers; vlammenwerpers; granaatwerpers; torpedolanceerbuizen en dergelijke lanceerbuizen vrij 0 

9301 90 00 - andere vrij 0 

9302 00 00  Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 9303 en 9304 2,7 0 

9303  Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt 

(bijvoorbeeld geweren en karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen 

worden geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere toestellen uitsluitend vervaardigd voor het 

afvuren van waarschuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen, 

slachtpistolen, lijnwerptoestellen) 

  

9303 10 00 - vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen 3,2 3 

9303 20 - andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport, voorzien van ten minste een 

gladde loop 

  

9303 20 10 -- met een gladde loop 3,2 0 

9303 20 95 -- andere 3,2 0 
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9303 30 00 - andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport 3,2 0 

9303 90 00 - andere 3,2 0 

9304 00 00  Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer, perslucht of gas), 

andere dan bedoeld bij post 9307 

3,2 0 

9305  Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 9301 tot en met 9304   

9305 10 00 - van revolvers of van pistolen 3,2 3 

  - van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 9303   

9305 21 00 -- gladde lopen 2,7 3 

9305 29 00 -- andere 2,7 0 

  - andere   

9305 91 00 -- van oorlogswapens bedoeld bij post 9301 vrij 0 

9305 99 00 -- andere 2,7 0 

9306  Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en andere munitie en projectielen, alsmede 

delen daarvan, hagel en proppen voor patronen daaronder begrepen 

  

  - patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop, alsmede delen daarvan; kogeltjes voor 

met perslucht werkende geweren of karabijnen 

  

9306 21 00 -- patronen 2,7 3 
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9306 29 -- andere   

9306 29 40 --- hulzen 2,7 3 

9306 29 70 --- andere 2,7 0 

9306 30 - andere patronen en delen daarvan   

9306 30 10 -- voor revolvers en pistolen, bedoeld bij post 9302 of voor machinepistolen bedoeld bij post 9301 2,7 3 

  -- andere   

9306 30 30 --- voor oorlogsdoeleinden 1,7 0 

  --- andere   

9306 30 91 ---- patronen met centrale ontsteking 2,7 3 

9306 30 93 ---- patronen met randvuurontsteking 2,7 3 

9306 30 97 ---- andere 2,7 3 

9306 90 - andere   

9306 90 10 -- voor oorlogsdoeleinden 1,7 0 

9306 90 90 -- andere 2,7 3 

9307 00 00  Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen daarvan en scheden 

daarvoor 

1,7 0 
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XX  AFDELING XX - DIVERSE GOEDEREN EN PRODUCTEN   

94  HOOFDSTUK 94 - MEUBELEN (OOK VOOR MEDISCH OF VOOR CHIRURGISCH 

GEBRUIK); ARTIKELEN VOOR BEDDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; 

VERLICHTINGSTOESTELLEN, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN; 

LICHTRECLAMES, VERLICHTE AANWIJZINGSBORDEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN; 

GEPREFABRICEERDE BOUWWERKEN 

  

9401  Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed 

kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan 

  

9401 10 00 - zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen vrij 0 

9401 20 00 - zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen 3,7 0 

9401 30 - draaistoelen, in de hoogte verstelbaar   

9401 30 10 -- opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders vrij 0 

9401 30 90 -- andere vrij 0 

9401 40 00 - zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen worden omgevormd vrij 0 

  - zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen   

9401 51 00 -- van bamboe of van rotting 5,6 0 

9401 59 00 -- andere 5,6 0 

  - andere zitmeubelen, met onderstel van hout   

9401 61 00 -- opgevuld vrij 0 
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9401 69 00 -- andere vrij 0 

  - andere zitmeubelen, met onderstel van metaal   

9401 71 00 -- opgevuld vrij 0 

9401 79 00 -- andere vrij 0 

9401 80 00 - andere zitmeubelen vrij 0 

9401 90 - delen   

9401 90 10 -- van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen 1,7 0 

  -- andere   

9401 90 30 --- van hout 2,7 0 

9401 90 80 --- andere 2,7 0 

9402  Meubelen voor geneeskundig, voor chirurgisch, voor tandheelkundig of voor veeartsenijkundig 

gebruik (bijvoorbeeld operatietafels, onderzoektafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, 

tandartsstoelen); kappersstoelen en dergelijke stoelen, met draai-, hef- en verstelinrichting; delen van 

voornoemde artikelen 

  

9402 10 00 - tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke stoelen, alsmede delen daarvan vrij 0 

9402 90 00 - andere vrij 0 

9403  Andere meubelen en delen daarvan   

9403 10 - meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren   
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9403 10 10 -- tekentafels (andere dan die bedoeld bij post 9017) vrij 0 

  -- andere, met een hoogte   

  --- van niet meer dan 80 cm   

9403 10 51 ---- bureaus vrij 0 

9403 10 59 ---- andere vrij 0 

  --- van meer dan 80 cm   

9403 10 91 ---- kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen vrij 0 

9403 10 93 ---- kasten met laden en kaartkasten vrij 0 

9403 10 99 ---- andere vrij 0 

9403 20 - andere meubelen van metaal   

9403 20 20 -- bedden vrij 0 

9403 20 80 -- andere vrij 0 

9403 30 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren   

  -- met een hoogte van niet meer dan 80 cm   

9403 30 11 --- bureaus vrij 0 
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9403 30 19 --- andere vrij 0 

  -- met een hoogte van meer dan 80 cm   

9403 30 91 --- kasten vrij 0 

9403 30 99 --- andere vrij 0 

9403 40 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens   

9403 40 10 -- elementen voor aanbouwkeukens 2,7 0 

9403 40 90 -- andere 2,7 0 

9403 50 00 - meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers vrij 0 

9403 60 - andere meubelen van hout   

9403 60 10 -- meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eetkamers vrij 0 

9403 60 30 -- meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels vrij 0 

9403 60 90 -- andere vrij 0 

9403 70 00 - meubelen van kunststof vrij 0 

  - meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen   

9403 81 00 -- van bamboe of van rotting 5,6 0 
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9403 89 00 -- andere 5,6 0 

9403 90 - delen   

9403 90 10 -- van metaal 2,7 0 

9403 90 30 -- van hout 2,7 0 

9403 90 90 -- van andere stoffen 2,7 0 

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 

  

9404 10 00 - springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen 3,7 0 

  - matrassen   

9404 21 -- van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien overtrokken   

9404 21 10 --- van rubber 3,7 0 

9404 21 90 --- van kunststof 3,7 0 

9404 29 -- van andere stoffen   

9404 29 10 --- met metalen binnenvering 3,7 0 

9404 29 90 --- andere 3,7 0 

9404 30 00 - slaapzakken 3,7 0 
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9404 90 - andere   

9404 90 10 -- gevuld met veren of dons 3,7 0 

9404 90 90 -- andere 3,7 0 

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 

  

9405 10 - luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, andere dan die voor de verlichting van de 

openbare weg en van andere openbare plaatsen 

  

  -- van kunststof   

9405 10 21 --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 4,7 0 

9405 10 28 --- andere 4,7 0 

9405 10 30 -- van keramische stoffen 4,7 0 

9405 10 50 -- van glas 3,7 0 

  -- van andere stoffen   

9405 10 91 --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 2,7 0 

9405 10 98 --- andere 2,7 0 
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9405 20 - elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen   

  -- van kunststof   

9405 20 11 --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 4,7 0 

9405 20 19 --- andere 4,7 0 

9405 20 30 -- van keramische stoffen 4,7 0 

9405 20 50 -- van glas 3,7 0 

  -- van andere stoffen   

9405 20 91 --- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 2,7 0 

9405 20 99 --- andere 2,7 0 

9405 30 00 - elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboomverlichting 3,7 0 

9405 40 - andere elektrische verlichtingstoestellen   

9405 40 10 -- zoeklichten en schijnwerpers 3,7 0 

  -- andere   

  --- van kunststof   

9405 40 31 ---- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 4,7 0 

9405 40 35 ---- van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 4,7 0 
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9405 40 39 ---- andere 4,7 0 

  --- van andere stoffen   

9405 40 91 ---- van de soort gebruikt voor gloeilampen en gloeibuizen 2,7 0 

9405 40 95 ---- van de soort gebruikt voor fluorescentiebuizen 2,7 0 

9405 40 99 ---- andere 2,7 0 

9405 50 00 - niet-elektrische verlichtingstoestellen 2,7 0 

9405 60 - lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen   

9405 60 20 -- van kunststof 4,7 0 

9405 60 80 -- van andere stoffen 2,7 0 

  - delen   

9405 91 -- van glas   

  --- uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere dan die van zoeklichten en 

schijnwerpers) 

  

9405 91 11 ---- glazen staafjes met facetten, plaatjes, ballen, fleurons, hangers en andere dergelijke delen voor 

luchters 

5,7 0 

9405 91 19 ---- andere (lichtverstrooiers, plafondlampenglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en 

dergelijke artikelen) 

5,7 0 

9405 91 90 --- andere 3,7 0 
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9405 92 00 -- van kunststof 4,7 0 

9405 99 00 -- andere 2,7 0 

9406 00  Geprefabriceerde bouwwerken   

9406 00 11 - mobiele bungalows 2,7 0 

  - andere   

9406 00 20 -- van hout 2,7 0 

  -- van ijzer of van staal   

9406 00 31 --- broeikassen 2,7 0 

9406 00 38 --- andere 2,7 0 

9406 00 80 -- van andere stoffen 2,7 0 

95  HOOFDSTUK 95 - SPEELGOED, SPELLEN, ARTIKELEN VOOR ONTSPANNING EN 

SPORTARTIKELEN; DELEN EN TOEBEHOREN DAARVAN 

  

9503 00  Driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op wielen; poppenwagens; poppen; ander 

speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; 

puzzels van alle soorten 

  

9503 00 10 - Driewielers, autopeds, pedaalauto's en dergelijk speelgoed op wielen; poppenwagens vrij 0 

  - Poppen, zijnde nabootsingen van de mens en delen en toebehoren   



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1937 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

9503 00 21 -- poppen 4,7 0 

9503 00 29 -- delen en toebehoren vrij 0 

9503 00 30 - elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander toebehoren; zelfbouwmodellen op 

schaal, ook indien bewegend 

vrij 0 

  - andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed   

9503 00 35 -- van kunststof 4,7 0 

9503 00 39 -- van andere stoffen vrij 0 

  - speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens   

9503 00 41 -- opgevuld 4,7 0 

9503 00 49 -- ander vrij 0 

9503 00 55 - speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten vrij 0 

  - puzzels   

9503 00 61 -- van hout vrij 0 

9503 00 69 -- andere 4,7 0 

9503 00 70 - ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen 4,7 0 

  - ander speelgoed en modellen, met motor   
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9503 00 75 -- van kunststof 4,7 0 

9503 00 79 -- van andere stoffen vrij 0 

  - ander   

9503 00 81 -- speelgoedwapens vrij 0 

9503 00 85 -- miniatuurmodellen, vervaardigd door vormgieten, van metaal 4,7 0 

  -- andere   

9503 00 95 --- van kunststof 4,7 0 

9503 00 99 --- andere vrij 0 

9504  Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met drijfwerk, biljarten, 

speciale tafels voor casinospellen en automatische bowlinginstallaties 

  

9504 10 00 - videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger vrij 0 

9504 20 - biljarten van alle soorten, alsmede toebehoren daarvoor   

9504 20 10 -- biljarten vrij 0 

9504 20 90 -- andere vrij 0 

9504 30 - andere spellen, werkende op munten, bankbiljetten, bankkaarten, penningen of door andere wijze 

van betaling, andere dan bowlinginstallaties 

  



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1939 

GN 2008 OMSCHRIJVING Basistarief Faseringscategorie 

9504 30 10 -- spellen met beeldscherm vrij 0 

  -- andere spellen   

9504 30 30 --- flipperkasten vrij 0 

9504 30 50 --- andere vrij 0 

9504 30 90 -- delen vrij 0 

9504 40 00 - speelkaarten 2,7 0 

9504 90 - andere   

9504 90 10 -- elektrische autobanen, voor het houden van wedstrijden vrij 0 

9504 90 90 -- andere vrij 0 

9505  Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, benodigdheden voor het 

goochelen en fop- en schertsartikelen daaronder begrepen 

  

9505 10 - kerstfeestartikelen   

9505 10 10 -- van glas vrij 0 

9505 10 90 -- van andere stoffen 2,7 0 

9505 90 00 - andere 2,7 0 
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9506  Artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek, voor atletiek, voor andere sporten 

(tafeltennis daaronder begrepen) of voor openluchtspelen, niet genoemd of niet begrepen onder andere 

posten van dit hoofdstuk; zwembaden en speelbadjes 

  

  - sneeuwski's en ander materieel voor de sneeuwskisport   

9506 11 -- ski's   

9506 11 10 --- voor het langlaufen 3,7 0 

  --- voor het alpineskiën   

9506 11 21 ---- monoski's en snowboards 3,7 0 

9506 11 29 ---- andere 3,7 0 

9506 11 80 --- andere ski's 3,7 0 

9506 12 00 -- skibindingen 3,7 0 

9506 19 00 -- andere 2,7 0 

  - waterski's, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de watersport   

9506 21 00 -- zeilplanken 2,7 0 

9506 29 00 -- andere 2,7 0 

  - golfstokken en ander materieel voor het golfspel   

9506 31 00 -- complete golfstokken 2,7 0 
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9506 32 00 -- ballen 2,7 0 

9506 39 -- andere   

9506 39 10 --- delen van golfstokken 2,7 0 

9506 39 90 --- andere 2,7 0 

9506 40 - artikelen en materieel voor tafeltennis   

9506 40 10 -- bats (slagplankjes), ballen en netten 2,7 0 

9506 40 90 -- andere 2,7 0 

  - tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien niet bespannen   

9506 51 00 -- tennisrackets, ook indien niet bespannen 4,7 0 

9506 59 00 -- andere 2,7 0 

  - ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen   

9506 61 00 -- tennisballen 2,7 0 

9506 62 -- opblaasbare ballen   

9506 62 10 --- van leder 2,7 0 

9506 62 90 --- andere 2,7 0 

9506 69 -- andere   
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9506 69 10 --- ballen voor cricket en polo vrij 0 

9506 69 90 --- andere 2,7 0 

9506 70 - ijsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke schaatsen zijn bevestigd daaronder 

begrepen 

  

9506 70 10 -- ijsschaatsen vrij 0 

9506 70 30 -- rolschaatsen 2,7 0 

9506 70 90 -- delen en toebehoren 2,7 0 

  - andere   

9506 91 -- artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek of voor atletiek   

9506 91 10 --- fitnessapparaten met instelbare weerstandscontrole 2,7 0 

9506 91 90 --- andere 2,7 0 

9506 99 -- andere   

9506 99 10 --- artikelen voor cricket en polo, andere dan ballen vrij 0 

9506 99 90 --- andere 2,7 0 

9507  Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; schepnetjes voor alle doeleinden; 

lokvogels (andere dan die bedoeld bij post 9208 of 9705) en dergelijke jachtbenodigdheden 
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9507 10 00 - hengelstokken 3,7 0 

9507 20 - vishaken, ook indien gemonteerd   

9507 20 10 -- vishaken, niet gemonteerd 1,7 0 

9507 20 90 -- andere 3,7 0 

9507 30 00 - hengelmolens 3,7 0 

9507 90 00 - andere 3,7 0 

9508  Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties; reizende circussen en reizende 

dierenspelen; reizende theaters 

  

9508 10 00 - reizende circussen en reizende dierenspelen 1,7 0 

9508 90 00 - andere 1,7 0 

96  HOOFDSTUK 96 - DIVERSE WERKEN   

9601  Ivoor, been, schildpad, hoorn, geweien, koraal, paarlemoer en andere stoffen van dierlijke herkomst 

geschikt om te worden gesneden, bewerkt; werken van deze stoffen (gevormde werken daaronder 

begrepen) 

  

9601 10 00 - ivoor, bewerkt; werken van ivoor 2,7 0 

9601 90 - andere   

9601 90 10 -- natuurlijk of samengekit koraal, bewerkt; werken daarvan vrij 0 

9601 90 90 -- andere vrij 0 
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9602 00 00  Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze 

stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen 

of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders 

onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede 

werken van niet-geharde gelatine 

2,2 0 

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 

  

9603 10 00 - bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit samengebonden twijgen of ander 

plantaardig materiaal, ook indien met steel 

3,7 0 

  - tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, nagelborstels, wimperborstels en andere borstels voor 

de lichaamsverzorging, ook indien zij delen van apparaten en toestellen zijn 

  

9603 21 00 -- tandenborstels, borstels voor het reinigen van kunstgebitten daaronder begrepen 3,7 0 

9603 29 -- andere   

9603 29 30 --- haarborstels 3,7 0 

9603 29 80 --- andere 3,7 0 

9603 30 - penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven en dergelijke penselen 

voor het aanbrengen van cosmetica 

  

9603 30 10 -- penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven 3,7 0 

9603 30 90 -- penselen voor het aanbrengen van cosmetica 3,7 0 
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9603 40 - borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen en dergelijke (andere dan die 

bedoeld bij onderverdeling 9603 30); verfkussens en verfrollen 

  

9603 40 10 -- borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen en dergelijke 3,7 0 

9603 40 90 -- verfkussens en verfrollen 3,7 0 

9603 50 00 - andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of van voertuigen 2,7 0 

9603 90 - andere   

9603 90 10 -- met de hand bediende mechanische vegers zonder motor 2,7 0 

  -- andere   

9603 90 91 --- straatbezems en -borstels; bezems en borstels voor huishoudelijk gebruik, kleerborstels, 

schoenborstels en borstels voor de verzorging van dieren daaronder begrepen 

3,7 0 

9603 90 99 --- andere 3,7 0 

9604 00 00  Handzeven en handteemsen 3,7 0 

9605 00 00  Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of 

van kleding en reisnaaigarnituren 

3,7 0 

9606  Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in 

voorwerpsvorm 

  

9606 10 00 - drukknopen en delen daarvan 3,7 0 

  - knopen   
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9606 21 00 -- van kunststof, niet overtrokken met textiel 3,7 0 

9606 22 00 -- van onedel metaal, niet overtrokken met textiel 3,7 0 

9606 29 00 -- andere 3,7 0 

9606 30 00 - knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm 2,7 0 

9607  Treksluitingen en delen daarvan   

  - treksluitingen   

9607 11 00 -- met haakjes van onedel metaal 6,7 0 

9607 19 00 -- andere 7,7 0 

9607 20 - delen   

9607 20 10 -- van onedel metaal (met inbegrip van band, voorzien van haakjes van onedel metaal) 6,7 0 

9607 20 90 -- andere 7,7 0 

9608  Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; 

doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen 

(puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij 

post 9609 

  

9608 10 - kogelpennen   

9608 10 10 -- met dun vloeibare inkt (rolschrijvers) 3,7 0 

  -- andere   
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9608 10 30 --- met houder of afsluitdop van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen 3,7 0 

  --- andere   

9608 10 91 ---- met vervangbare vulling 3,7 0 

9608 10 99 ---- andere 3,7 0 

9608 20 00 - vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt 3,7 0 

  - vulpennen   

9608 31 00 -- tekenvulpennen voor Oost-Indische of Chinese inkt 3,7 0 

9608 39 -- andere   

9608 39 10 --- met houder of afsluitdop van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen 3,7 0 

9608 39 90 --- andere 3,7 0 

9608 40 00 - vulpotloden 3,7 0 

9608 50 00 - assortimenten van artikelen bedoeld bij ten minste twee van de voorgenoemde onderverdelingen 3,7 0 

9608 60 - vullingen voor kogelpennen met punt   

9608 60 10 -- met dun vloeibare inkt (voor rolschrijvers) 2,7 0 

9608 60 90 -- andere 2,7 0 

  - andere   
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9608 91 00 -- schrijfpennen en punten voor schrijfpennen 2,7 0 

9608 99 -- andere   

9608 99 20 --- van metaal 2,7 0 

9608 99 80 --- andere 2,7 0 

9609  Potloden (andere dan die bedoeld bij post 9608), griffels, potloodstiften, pastellen, tekenkool, schrijf-

 en tekenkrijt, en kleermakerskrijt 

  

9609 10 - potloden   

9609 10 10 -- met grafietstift 2,7 0 

9609 10 90 -- andere 2,7 0 

9609 20 00 - stiften voor potloden of voor vulpotloden 2,7 0 

9609 90 - andere   

9609 90 10 -- pastellen en tekenkool 2,7 0 

9609 90 90 -- andere 1,7 0 

9610 00 00  Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien omlijst 2,7 0 

9611 00 00  Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numeroteurs en dergelijke 

(handetiketteermachines daaronder begrepen); verstelbare handstempels en drukdozen 

2,7 0 
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9612  Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor 

het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, 

met of zonder doos 

  

9612 10 - linten   

9612 10 10 -- van kunststof 2,7 0 

9612 10 20 -- van synthetische of kunstmatige vezels, met een breedte van minder dan 30 mm, duurzaam 

opgeborgen in kunststoffen of metalen cassettes van de soort gebruikt in automatische 

schrijfmachines, automatische gegevensverwerkende machines of andere machines 

vrij 0 

9612 10 80 -- andere 2,7 0 

9612 20 00 - stempelkussens 2,7 0 

9613  Sigarettenaanstekers en andere aanstekers, ook indien mechanisch of elektrisch, alsmede delen 

daarvan, andere dan vuursteentjes en lonten 

  

9613 10 00 - zakaanstekers werkend met gas, niet navulbaar 2,7 0 

9613 20 - zakaanstekers werkend met gas, navulbaar   

9613 20 10 -- met elektrische ontsteking 2,7 0 

9613 20 90 -- met andere ontsteking 2,7 0 

9613 80 00 - andere aanstekers 2,7 0 

9613 90 00 - delen 2,7 0 
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9614 00  Pijpen (pijpenkoppen daaronder begrepen), sigaren- en sigarettenpijpjes, alsmede delen daarvan   

9614 00 10 - ebauchons van pijpen, van hout of van wortel vrij 0 

9614 00 90 - andere 2,7 0 

9615  Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, 

andere dan die bedoeld bij post 8516, alsmede delen daarvan 

  

  - kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen   

9615 11 00 -- van geharde rubber of van kunststof 2,7 0 

9615 19 00 -- andere 2,7 0 

9615 90 00 - andere 2,7 0 

9616  Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor; poederdonsjes en 

dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica 

  

9616 10 - vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor   

9616 10 10 -- vaporisators voor toiletgebruik 2,7 0 

9616 10 90 -- monturen en montuurkoppen 2,7 0 

9616 20 00 - poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica 2,7 0 

9617 00  Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen 

van deze bergingsmiddelen, andere dan binnenflessen van glas 

  

  - thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte   

9617 00 11 -- van niet meer dan 0,75 l 6,7 0 
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9617 00 19 -- van meer dan 0,75 l 6,7 0 

9617 00 90 - delen (andere dan binnenflessen van glas) 6,7 0 

9618 00 00  Paspoppen, ledenpoppen en dergelijke; automaten en mechanische blikvangers, voor etalages 1,7 0 

XXI  AFDELING XXI - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN 

ANTIQUITEITEN 

  

97  HOOFDSTUK 97 - KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN 

ANTIQUITEITEN 

  

9701  Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, met uitzondering van de 

tekeningen bedoeld bij post 4906 en van met de hand versierde voorwerpen; collages en dergelijke 

decoratieve platen 

  

9701 10 00 - schilderijen, schilderingen en tekeningen vrij 0 

9701 90 00 - andere vrij 0 

9702 00 00  Originele gravures, originele etsen en originele litho's vrij 0 

9703 00 00  Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd 

zijn 

vrij 0 

9704 00 00  Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en 

dergelijke, gestempeld of ongestempeld, andere dan die bedoeld bij post 4907 

vrij 0 

9705 00 00  Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, 

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

vrij 0 

9706 00 00  Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar vrij 0 
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Aanhangsel van Bijlage I-A1 

 

Dit aanhangsel geeft een overzicht van de geaggregeerde in bijlage I-A genoemde hoeveelheden, 

voor zover deze van toepassing zijn 

 

A. Indicatieve geaggregeerde TC's voor invoer in de EU 

Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Rundvlees 0201.10.(00) 

0201.20.(20-30-50-90) 

0201.30.(00) 

0202.10.(00) 

0202.20.(10-30-50-90) 

0202.30.(10-50-90) 

12 000 

ton/jaar, uitgedrukt in nettogewicht 

Varkensvlees 

0203.11.(10) 

0203.12.(11-19) 

0203.19.(11-13-15-55-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(11-19) 

0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

 

+ 20 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

(voor de GN-codes 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Schapenvlees 
0204.22.(50-90) 

0204.23.(00) 

0204.42.(30-50-90) 

0204.43.(10-90) 

1 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 2 250 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

                                                 
1 In geval van strijdigheid tussen een bepaling van dit aanhangsel en een bepaling van 

bijlage I-A heeft de bepaling van de bijlage voorrang, voor zover er sprake is van strijdigheid. 
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Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Vlees van pluimvee en 

bereidingen daarvan 

0207.11.(30-90) 

0207.12.(10-90) 

0207.13.(10-20-30-50-60-99) 

0207.14.(10-20-30-50-60-99)  

0207.24.(10-90) 

0207.25.(10-90) 

0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 

0207.32.(15-19-51-59-90) 

0207.33.(11-19-59-90)  

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-

63-71-79-99) 

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-

79-90) 

0210.99.(39) 

1602.31.(11-19-30-90) 

1602.32.(11-19-30-90)  

1602.39.(21) 

16 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 20 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

 

+ 20 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

(voor GN-code 0207.12.(10-90)) 

Melk, room, gecondenseerde 

melk en yoghurt 

0401.10.(10-90) 

0401.20.(11-19-91-99) 

0401.30.(11-19-31-39-91-99) 

0402.91.(10-30-51-59-91-99) 

0402.99.(10-31-39-91-99) 

0403.10.(11-13-19-31-33-39) 

0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Melkpoeder  0402.10.(11-19-91-99)  

0402.21.(11-17-19-91-99) 

0402.29.(11-15-19-91-99) 

0403.90.(11-13-19-31-33-39) 

0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 5 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 
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Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Boter en zuivelpasta's 

0405.10.(11-19-30-50-90) 

0405.20.(90) 

0405.90.(10-90) 

1.500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 3 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Eieren en albuminen 

0407.00.(30) 

0408.11.(80) 

0408.19.(81-89) 

0408.91.(80) 

0408.99.(80) 

3502.11.(90) 

3502.19.(90) 

3502.20.(91-99) 

1 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in equivalenten eieren in 

de schaal, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 3 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in equivalenten eieren in 

de schaal 

 

+ 3 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

(voor GN-code 0407.00.(30)) 

Honing 

0409.00.(00) 

5 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 6 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Knoflook 
0703.20.(00) 

500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Suiker 1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

1702.20.(10) 

1702.90. (30-50-71-75-79-80-95) 

20 070 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Andere suiker 

1702.30.(10-50-90) 

1702.40.(10-90) 

1702.60.(10-80-95) 

10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 20 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Suikerstroop 
2106.90.(30-55-59) 

2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 



 

EU/UA/Bijlage I-A/nl 1955 

Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Zachte tarwe, meel en pellets 1001.90.(99) 

1101.00.(15-90) 

1102.90.(90) 

1103.11.(90) 

1103.20.(60) 

950 000 ton/jaar, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 1 000 000 ton/jaar, 

Gerst, meel en pellets 1003.00.(90) 

1102.90.(10) 

1103.20.(20) 

250 000 ton/jaar, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 350 000 ton/jaar, 

Haver 
1004.00.(00) 4 000 ton/jaar, 

Mais, meel en pellets 1005.90.(00) 

1102.20.(10-90) 

1103.13.(10-90) 

1103.20.(40) 

1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 ton/jaar, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 650 000 ton/jaar, 

Gerst, gries en griesmeel;  

op andere wijze bewerkte 

granen 

1103.19.(30-90) 

1103.20.(90) 

1104.19.(10-50-61-69) 

1104.29.(01-03-05-07-09-11-18-30-51-59-

81-89) 

1104.30.(10-90) 

6 300 ton/jaar, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 7 800 ton/jaar, 

Mout en tarwegluten 1107.10.(11-19-91-99) 

1107.20.(00) 

1109.00.(00) 

7 000 ton/jaar, 

Zetmeel 1108.11.(00) 

1108.12.(00) 

1108.13.(00) 

10 000 ton/jaar, 
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Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Gewijzigd zetmeel 

3505.10.(10-90) 

3505.20.(30-50-90) 

1 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Zemelen, slijpsel en resten 2302.10.(10-90) 

2302.30.(10-90) 

2302.40.(10-90) 

2303.10.(11) 

16 000 ton/jaar, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 21 000 ton/jaar, 

 

Paddenstoelen 

0711.51.(00) 

2003.10.(20-30) 

500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

+ 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

(voor GN-code 0711.51.(00)) 

Verwerkte tomaten 2002.10.(10-90) 

2002.90.(11-19-31-39-91-99) 

10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Druivensap en appelsap 
2009.61.(90) 

2009.69.(11-71-79-90) 

2009.71.(20-99) 

2009.79.(11-19-30-91-93-99) 

10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 20 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Verwerkte producten van 

gegiste melk 

0403.10.(51-53-59-91-93-99) 

0403.90.(71-73-79-91-93-99) 

2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Verwerkte producten van 

boter 
0405.20.(10-30) 

250 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Suikermais 0710.40.(00) 

0711.90.(30) 

2001.90.(30) 

2004.90.(10) 

2005.80.(00) 

1 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 
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Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Verwerkte producten van 

suiker 

1702.50.(00) 

1702.90.(10) 

1704.90.(99) (voor suikergehalte ≥70%) 

1806.10.(30-90) 

1806.20.(95) (voor suikergehalte ≥70%) 

1901.90.(99) (voor suikergehalte ≥70%) 

2101.12.(98) 

2101.20.(98) 

3302.10.(29) 

2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 3 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Verwerkte producten van 

granen 

1903.00.(00) 

1904.30.(00) 

2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Verwerkte producten van 

room 1806.20.(70) 

2106.10.(80) 

2202.90.(99) 

300 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Producten voor menselijke 

consumptie 
2106.90.(98)  

2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Ethanol 

2207.10.(00)  

2208.90.(91-99) 

2207.20.(00) 

27 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 5 jaar 

tot 100 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Sigaren en sigaretten 2402.10.(00) 

2402.20.(90) 

2 500 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Mannitol-sorbitol 2905.43.(00) 

2905.44.(11-19-91-99) 

3824.60.(11-19-91-99) 

100 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

Verwerkte producten op basis 

van moutzetmeel 
3809.10.(10-30-50-90) 

2 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 
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B. Indicatieve geaggregeerde TC's voor invoer in Oekraïne 

 

Product Tariefindeling Hoeveelheid 

Varkensvlees 

0203.11.(10-90) 

0203.12.(11-19-90) 

0203.19.(11-13-15-55-59-90) 

0203.21.(10-90) 

0203.22.(11-19-90) 

0203.29.(11-13-15-55-59-90) 

10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

 

+ 10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

(voor de GN-codes 

0203.11.(10) 

0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 

0203.21.(10) 

0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Vlees van pluimvee en 

bereidingen daarvan 

0207.12.(10-90) 

0207.14.(10-20-30-40-50-60-70-91-99)  

0207.26.(10-20-30-40-50-60-70-80-99) 

0207.27.(10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) 

0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-61-63-71-79-99) 

0207.36.(31-41-61-63-71-79-89-90) 

 

8 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 

5 jaar 

tot 10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

 

+ 10 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

(voor GN-code 0207.12.(10-90)) 

Suiker 

1701.11.(10-90) 

1701.12.(10-90) 

1701.91.(00) 

1701.99.(10-90) 

 

30 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht, 

met een lineaire verhoging in 

5 jaar 

tot 40 000 ton/jaar, 

uitgedrukt in nettogewicht 

 

De hoeveelheden worden toegelaten in chronologische volgorde van binnenkomst. 

 

_________________
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BIJLAGE I-B 

 

BIJLAGE I-B bij hoofdstuk 1 

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE HANDEL IN OUDE KLEREN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

De partijen hebben overeenstemming bereikt over de volgende speciale voorwaarden voor de 

handel in oude kleren in het kader van de preferentiële handel tussen de partijen:  

 

1. Oekraïne schaft de invoerrechten op oude kleren (douanecode 6309 00 00 van Oekraïne) af 

onder de volgende voorwaarden: 

 

- tot 1 januari van het jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst past Oekraïne de 

invoerrechten toe die op het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst van kracht 

zijn; 

 

- vanaf 1 januari van het jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst verlaagt Oekraïne 

de invoerrechten binnen 5 jaar met 1 procentpunt per jaar gedurende de eerste vier jaar en 

schaft het de invoerrechten uiterlijk aan het eind van het vijfde jaar volledig af. 
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2. Tegelijk met de jaarlijkse verlaging van de invoerrechten voert Oekraïne een in euro per kilo 

nettogewicht vastgestelde invoerprijs in. Gedurende de overgangsperiode tot de volledige 

afschaffing van de rechten wordt het MFN-recht geheven op producten waarvan de waarde onder de 

in punt 3 van dit artikel gedefinieerde invoerprijs ligt. 

 

3. Oekraïne maakt op 1 januari van elk jaar de gemiddelde prijs voor twee jaar voordien (J-2) 

bekend van de producten die onder de in punt 4 van dit artikel vermelde douanecodes vallen. Dit 

gemiddelde is de basis voor de berekening van de invoerprijs van producten die onder de in punt 1 

van dit artikel vermelde douanecode vallen. De vastgestelde invoerprijs is gedurende het gehele jaar 

van toepassing op het gehele douanegebied van Oekraïne. 

 

4. De invoerprijs wordt vastgesteld op 30 % van de voor het voorgaande jaar berekende 

gemiddelde douanewaarde van de kleren die onder de volgende Oekraïense douanecodes vallen: 

6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 

6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217. 

 

5. Elk jaar publiceert Oekraïne jaarlijkse handelsstatistieken betreffende de hoeveelheden 

producten die onder de in punt 1 van dit artikel vermelde douanecode zijn ingevoerd. 

 

 

______________ 
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BIJLAGE I-C 

 

 

BIJLAGE I-C bij hoofdstuk 1 

SCHEMA VOOR DE AFSCHAFFING VAN UITVOERRECHTEN 

 

Opmerking: Onderstaande tabel is van toepassing indien het jaar van inwerkingtreding (hierna "iwt" genoemd) van de overeenkomst tussen 

1 januari 2013 en 15 mei 2014 ligt. Indien dit niet het geval is, moet de tabel worden herberekend om de relatieve preferentie (dezelfde verhouding) ten 

opzichte van het voor WTO-leden voor elke periode geldende uitvoerrecht in acht te nemen. 
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Tenzij anders gespecificeerd, wordende rechten uitgedrukt in %. 

 

Vee en huiden (grondstoffen) 
 

GS-code Omschrijving iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

 Levende runderen (huisdieren), met 

uitzondering van fokdieren van zuiver ras 

            

0102 90 05 00  Huisdieren met een gewicht van niet meer dan 

80 kg  

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 21 00  Huisdieren met een gewicht van meer dan 

80 kg doch niet meer dan 160 kg, slachtdieren  

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 29 00  Huisdieren met een gewicht van meer dan 

80 kg doch niet meer dan 160 kg, geen 

slachtdieren 

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 41 00  Huisdieren met een gewicht van meer dan 

160 kg doch niet meer dan 300 kg, 

slachtdieren  

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 49 00  Huisdieren met een gewicht van meer dan 

160 kg doch niet meer dan 300 kg, geen 

slachtdieren 

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
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GS-code Omschrijving iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

0102 90 51 00  Vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet 

gekalfd hebben) met een gewicht van meer 

dan 300 kg, slachtdieren  

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 59 00  Vaarzen (vrouwelijke runderen die nog niet 

gekalfd hebben) met een gewicht van meer 

dan 300 kg, geen slachtdieren 

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 61 00  Koeien met een gewicht van meer dan 300 kg, 

slachtdieren  

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 69 00  Koeien met een gewicht van meer dan 300 kg, 

geen slachtdieren 

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 71 00  Huisdieren, met uitzondering van vaarzen en 

koeien, met een gewicht van meer dan 300 kg, 

slachtdieren  

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 79 00  Huisdieren, met uitzondering van vaarzen en 

koeien, met een gewicht van meer dan 300 kg, 

geen slachtdieren 

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0102 90 90 00  Runderen, geen huisdieren 23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

 Levende schapen:  23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0104 10 10 00  Fokdieren van zuiver ras  23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

  23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  
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GS-code Omschrijving iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

0104 10 30 00  Lammeren (tot de leeftijd van een jaar)  23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

0104 10 80 00  Levende schapen, met uitzondering van 

fokdieren van zuiver ras en lammeren (tot de 

leeftijd van een jaar) 

23,0  18,0 13,0 8,0 6,86 5,71 4,57 3,43 2,29 1,14 0,0  

4101  Huiden en vellen van runderen (buffels 

daaronder begrepen), van paarden of van 

paardachtigen, ongelooid (vers, gezouten, 

gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of 

anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, 

niet tot perkament verwerkt of verder 

bewerkt), ook indien onthaard of gesplit  

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 zie bijlage I-D 

4102  Huiden en vellen van schapen, ongelooid 

(vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld 

("pickled") of anderszins geconserveerd, doch 

niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of 

verder bewerkt), ook indien onthaard of 

gesplit, andere dan die bij aantekening 1, 

onder c), op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd  

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 zie bijlage I-D 

4103 90  Andere huiden en vellen, ongelooid (vers, 

gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld 

("pickled") of anderszins geconserveerd, doch 

niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of 

verder bewerkt), ook indien onthaard of 

gesplit, andere dan die bij aantekening 1, 

onder b) en c), op dit hoofdstuk zijn 

uitgezonderd, met uitzondering van die van 

reptielen en varkens  

12,5 11,25 10,0 8,75 7,5 6,25 5,0 3,75 2,5 1,25 0,0 zie bijlage I-D 
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Zaad van enkele oliehoudende gewassen 
 

GS-code Omschrijving 
iwt (2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022

) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

1204 00 
Lijnzaad, ook indien gebroken  9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  

1206 00 
Zonnebloempitten, ook indien 

gebroken  

9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 zie bijlage I-D 

1207 99 97 00 Uitsluitend raapzaad  
9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 3,6 2,7 1,8 0,9 0,0  
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Schroot van ferrolegeringen en van non-ferrometalen, alsmede halffabricaten daarvan 
 

GS-code Omschrijving 

iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

7202 99 80 00  Ferrochroomnikkel en andere 

ferrolegeringen 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7204 21  Resten en afval, van roestvrij staal 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7204 29 00 00  Resten en afval, van ander gelegeerd 

staal 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7204 50 00 00  Afvalingots van gelegeerd staal 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7218 10 00 00  Roestvrij staal in ingots en andere 

primaire vormen 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7401 00 00 00 Kopersteen of ruwsteen; cementkoper 

(neergeslagen koper) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7402 00 00 00  Niet-geraffineerd koper; anoden van 

koper voor het elektrolytisch raffineren 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7403 12 00 00  Wire-bars (voor de vervaardiging van 

draad) van geraffineerd koper 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7403 13 00 00  Billets van geraffineerd koper 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 
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GS-code Omschrijving 

iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

7403 19 00 00  Ander geraffineerd koper 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7403 21 00 00  Koper-zinklegeringen (messing of 

geelkoper) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7403 22 00 00  Koper-tinlegeringen (brons) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7403 29 00 00  Andere koperlegeringen (andere dan de 

toeslaglegeringen bedoeld bij post 

7405); koper-nikkellegeringen en 

koper-nikkel-zinklegeringen 

(nieuwzilver)  

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7404 00  Resten en afval, van koper 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7405 00 00 00  Toeslaglegeringen van koper 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 
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GS-code Omschrijving 

iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

7406  Poeder en schilfers, van koper  10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7419 99 10 00  Roosters en netten, van koperdraad 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7415 29 00 00  Andere artikelen van koper, zonder 

schroefdraad, met uitzondering van 

sluitringen (veerringen en andere 

verende sluitingen daaronder begrepen) 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7415 39 00 00  Andere artikelen van koper, met 

schroefdraad (met uitzondering van 

houtschroeven, andere schroeven, 

bouten en moeren) 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

7418 19 90 00  Keukengerei en huishoudelijke 

artikelen, alsmede delen daarvan, van 

koper (met uitzondering van sponsen, 

schuurlappen, schuurhandjes en 

dergelijke artikelen voor het schuren, 

voor het polijsten of voor dergelijke 

doeleinden, en komforen en andere 

huishoudelijke verwarmingstoestellen, 

niet-elektrisch, alsmede delen daarvan) 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7419  Andere werken van koper  10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7503 00  Resten en afval, van nikkel 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7602 00  Resten en afval, van aluminium 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 
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GS-code Omschrijving 

iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

7802 00 00 00  Resten en afval, van lood 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

7902 00 00 00  Resten en afval, van zink 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

8002 00 00 00  Resten en afval, van tin 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

8101 97 00 00  Resten en afval, van wolfraam 13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

8105 30 00 00 Resten en afval van kobaltmatte en van 

werken daarvan  

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  

8108 30 00 00  Resten en afval van titaan en van 

werken daarvan 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 zie bijlage I-

D 

8113 00 40 00  Resten en afval van cermets en van 

werken daarvan 

13,64 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 0,0  
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Afvalproducten en schroot van ferrometalen 
 

GS-code Omschrijving 

iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

7204 10 00 00 Resten en afval, van gietijzer  9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 30 00 00 Resten en afval, van vertind 

ijzer en staal  

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 41 10 00 Draaisel, krullen, spaanders, 

slijpsel, zaagsel en vijlsel  

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 41 91 00 Afval van het stampen of 

stansen, in pakketten  

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 41 99 00 Afval van het stampen of 

stansen, niet in pakketten 

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  
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GS-code Omschrijving 

iwt 

(2013) 

iwt+1 

(2014) 

iwt+2 

(2015) 

iwt+3 

(2016) 

iwt+4 

(2017) 

iwt+5 

(2018) 

iwt+6 

(2019) 

iwt+7 

(2020) 

iwt+8 

(2021) 

iwt+9 

(2022) 

iwt+10 

(2023) 

Vrijwarings-

maatregelen 

7204 49 10 00  Resten en afval, van 

ferrometalen, gefragmenteerd  

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 49 30 00 Resten en afval, van 

ferrometalen, in pakketten 

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 49 90 00 Resten en afval, van 

ferrometalen, gesorteerd en niet 

gesorteerd 

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

7204 50 00 00 Afvalingots van ferrometalen, 

met uitzondering van die van 

gelegeerd staal 

9,5 euro 

per ton 

9,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

7,5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

5 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

3 euro 

per ton 

0,0 0,0 0,0  

 

__________________ 
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BIJLAGE I-D 

 

BIJLAGE I-D bij hoofdstuk 1 

VRIJWARINGSMAATREGELEN VOOR UITVOERRECHTEN 

 

1. Na de inwerkingtreding (iwt) van de overeenkomst kan Oekraïne gedurende vijftien (15) jaar 

voor de in bijlage I-D opgenomen goederen een vrijwaringsmaatregel in de vorm van een 

aanvullende heffing op het uitvoerrecht toepassen indien na de inwerkingtreding het gecumuleerde 

volume van de uitvoer uit Oekraïne naar de EU voor elk van de in de lijst opgenomen Oekraïense 

douanecodes gedurende een periode van een jaar een bepaald in de lijst in bijlage I-D opgenomen 

drempelvolume overschrijdt; deze vrijwaringsmaatregel moet in overeenstemming zijn met de 

punten 1 tot en met 11. 

 

2. De aanvullende heffing die Oekraïne ingevolge punt 1 kan toepassen, wordt vastgesteld 

overeenkomstig zijn in bijlage I-D opgenomen lijst en kan alleen worden toegepast voor het 

resterende gedeelte van de in punt 1 vastgestelde periode. 

 

3. Oekraïne past eventuele vrijwaringsmaatregelen op transparante wijze toe. Daartoe stelt 

Oekraïne de EU zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van zijn voornemen een dergelijke 

maatregel toe te passen en verstrekt het alle informatie ter zake, waaronder het volume (in tonnen) 

van de in het binnenland geproduceerde of opgehaalde materialen, en het volume van zijn uitvoer 

naar de Europese Unie en naar derde landen. Voordat Oekraïne een dergelijke maatregel neemt, 

nodigt het de Europese Unie op het vroegst haalbare tijdstip voor overleg over die informatie uit. 

Gedurende de eersste 30 werkdagen na de uitnodiging voor overleg wordt geen maatregel genomen. 
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4. Oekraïne vergewist zich ervan dat de statistieken die ter onderbouwing van een maatregel 

worden gebruikt, betrouwbaar, ter zake en tijdig publiekelijk toegankelijk zijn. Oekraïne verstrekt 

onverwijld kwartaalstatistieken over het volume (in tonnen) van de uitvoer naar de Europese Unie 

en naar derde landen. 

 

5. De tenuitvoerlegging en de werking van artikel 31 van deze overeenkomst en van de 

desbetreffende bijlagen kunnen onderwerp zijn van een bespreking en evaluatie in het in artikel 465 

van deze overeenkomst bedoelde Handelscomité.  

 

6. Leveringen van de goederen in kwestie, die al onderweg zijn op basis van een contract dat 

werd opgesteld voordat de aanvullende heffing uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 werd 

ingesteld, worden van die aanvullende heffing vrijgesteld. 

 

Lijst van Oekraïne: betrokken goederen, drempelvolumes en maximumvrijwaringsrechten 

 

Opmerking: Onderstaande tabellen zijn van toepassing indien de overeenkomst in werking treedt 

tussen 1 januari 2013 en 15 mei 2014. Indien dit niet het geval is, moet de tabel worden 

herberekend om de relatieve preferentie (dezelfde verhouding) ten opzichte van het voor WTO-

leden voor elke periode geldende uitvoerrecht in acht te nemen. 
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7. Deze bijlage omvat: de goederen van oorsprong waarvoor vrijwaringsmaatregelen uit hoofde 

van artikel 31 van deze overeenkomst kunnen worden genomen, de drempelvolumes voor de 

toepassing van dergelijke maatregelen voor elk van de genoemde Oekraïense douanecodes, en de 

maximale aanvullende heffingen op het uitvoerrecht, die elke periode van een jaar op elk van de 

betrokken goederen in aanvulling op het uitvoerrecht mogen worden toegepast. Tenzij anders 

gespecificeerd, worden alle rechten uitgedrukt in %. Iwt heeft betrekking op de periode van 12 

maanden na de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst; iwt+1 heeft betrekking op de 

periode van 12 maanden na de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst; 

enzovoort tot iwt+15. 

 

8. Voor huiden (grondstoffen), zoals hieronder bedoeld: 

Dekking: huiden (grondstoffen) die vallen onder de volgende Oekraïense douanecodes: 4101, 4102, 

4103 90. 

 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

25,0 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 

Jaar (overeenkomst) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij 

uitvoer naar de EU 

12,50 11,25 10,00 8,75 7,50 6,25 

Drempelvolume (ton) 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,00 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 
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Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

5,0 3,75 2,50 1,25 0,0 

Drempelvolume (ton) 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

5,0 6,25 7,5 8,75 10,0 

      

Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 
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9. Voor zonnebloempitten, ook indien gebroken, zoals hieronder bedoeld: 

 

Dekking: zonnebloempitten, ook indien gebroken, die vallen onder de volgende Oekraïense 

douanecode: 1206 00. 

 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

11,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Jaar (overeenkomst) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

9,1 8,2 7,3 6,4 5,5 4,5 

Drempelvolume (ton) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,9  1,8 2,7 3,6 4,5 5,5 

 

Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

3,6 2,7 1,8 0,9 0,0 

Drempelvolume (ton) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

6,4 7,3 8,2 9,1 10,0 
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Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

 

10. Voor schroot van ferrolegeringen en van non-ferrometalen, alsmede halffabricaten daarvan, 

zoals hieronder bedoeld: 

 

Dekking: resten en afval van ferrolegeringen en van non-ferrometalen, alsmede halffabricaten 

daarvan, die vallen onder de volgende Oekraïense douanecodes: 7204 21, 7204 29 00 00, 

7204 50 00 00. 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij 

uitvoer naar de EU 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Drempelvolume (ton) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
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Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 
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Dekking: roestvrij staal in ingots en andere primaire vormen, dat valt onder de volgende Oekraïense 

douanecode: 7218 10 00 00. 

 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Drempelvolume (ton) 2 000,0 2 100,0 2 200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

 

Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 2 600,0 2 700,0 2 800,0 2 900,0 3 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
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Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

 

Dekking: koper dat valt onder de volgende Oekraïense douanecodes: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 

7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00. 

 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij 

uitvoer naar de EU 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Drempelvolume (ton) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
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Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 
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Dekking: koper dat valt onder de volgende Oekraïense douanecodes: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 

7403 29 00 00. 

 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (FTA) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Drempelvolume (ton) 4 000,0 4 200,0 4 400,0 4 600,0 4 800,0 5 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

 

Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 5 200,0 5 400,0 5 600,0 5 800,0 6 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 
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Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

 

Dekking: schroot van ferrolegeringen en van non-ferrometalen, alsmede halffabricaten daarvan, die 

vallen onder de volgende Oekraïense douanecodes: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 

7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00. 

 

Jaar (WTO) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt iwt+1 iwt+2 iwt+3 iwt+4 iwt+5 

Oekraïens recht bij 

uitvoer naar de EU 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 

Drempelvolume (ton) 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
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Jaar (WTO) 2019 2020 2021 2022 2023 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+6 iwt+7 iwt+8 iwt+9 iwt+10 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

 

Jaar (WTO) 2024 2025 2026 2027 2028 

WTO-verplichting van 

Oekraïne 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Jaar (overeenkomst) iwt+11 iwt+12 iwt+13 iwt+14 iwt+15 

Oekraïens recht bij uitvoer 

naar de EU 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drempelvolume (ton) 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Maximale aanvullende 

heffing 

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 

 

11. Na het eind van de overgangsperiode blijft het vrijwaringsmechanisme nog vijf jaar, d.w.z. 

tussen iwt+10 en iwt+15, beschikbaar. De maximale aanvullende heffing neemt lineair af van zijn 

waarde voor iwt+10 tot 0 in iwt+15.  

 

 

_________________ 
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BIJLAGE II 

 

BIJLAGE II bij hoofdstuk 2 

VRIJWARINGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT PERSONENAUTO'S 

 

Lijst van Oekraïne 

 

Drempelvolumes en maximumvrijwaringsrechten 

 

Deze bijlage bevat de drempelvolumes voor de toepassing van vrijwaringsmaatregelen met 

betrekking tot het in afdeling 2 van hoofdstuk 2 (Handelsmaatregelen) van titel IV van deze 

overeenkomst bedoelde product, alsmede het maximumvrijwaringsrecht dat elk jaar mag 

worden toegepast. 

 

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 

Drempelvolume 

(eenheden) 

geen 

vrijwaring 

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Drempelpercentage geen 

vrijwaring 

20 % 21 % 22 % 23 % 24 % 25 % 

Maximumniveau van 

invoerrecht plus 

aanvullende vrij-

waringsheffing (%) * 

geen 

vrijwaring 

10 10 10 10 10 10 
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Jaar 8 9 10 11 12 13 14 15 

Drempelvolume 

(eenheden) 

45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 

Drempelpercentage 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Maximumniveau van 

invoerrecht plus 

aanvullende vrij-

waringsheffing (%)* 

10 10 10 10 10 10 10 10 

 

* Zie voor het van toepassing zijnde invoerrecht de lijst van verbintenissen voor de 

respectieve tariefposten onder tariefcode 8703. 

 

 

_________________ 
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BIJLAGE III 

 

BIJLAGE III bij hoofdstuk 3 

LIJST VAN AAN TE PASSEN WETGEVING, 

MET TIJDSCHEMA VOOR DE TENUITVOERLEGGING 

 

1. Horizontale of kaderwetgving 

 

1.1 Algemene productveiligheid  

 

Tijdschema: in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

1.2 Eisen inzake accreditatie en markttoezicht met betrekking tot het in de handel brengen 

van producten 

Tijdschema: in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

1.3 Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten 

Tijdschema: in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 
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1.4 Meeteenheden 

 

Tijdschema: in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

1.5 Aansprakelijkheid voor producten met gebreken  

 

Tijdschema: in het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2. Verticale of specifieke wetgeving 

 

2.1 Machines 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.2 Elektromagnetische compatibiliteit 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.3 Drukvaten van eenvoudige vorm  

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 
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2.4 Drukapparatuur 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.5 Vervoerbare drukapparatuur 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.6 Liften 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.7 Veiligheid van speelgoed  

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.8 Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.9 Rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 



EU/UA/Bijlage III/nl 4 

2.10 Gastoestellen  

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.11 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.12 Normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, 

diepvriezers en combinaties daarvan  

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.13 Niet-automatische weegwerktuigen 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.14 Meetapparatuur 

 

Tijdschema: in de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.15 Uitrusting van zeeschepen 

 

Tijdschema: in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 
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2.16 Medische hulpmiddelen 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  

 

2.17 Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  

 

2.18 Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  

 

2.19 Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar 

ontploffingsgevaar kan heersen 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  

 

2.20 Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van 

hun conformiteit  

 

Tijdschema: in de eerste vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  

 

2.21 Kabelbaaninstallaties voor personenvervoer  

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  
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2.22 Pleziervaartuigen 

 

Tijdschema: in de eerste vier jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.23 Voor de bouw bestemde producten, inclusief uitvoeringsmaatregelen daarvan 

 

Tijdschema: vóór eind 2020 

 

2.24 Verpakking en verpakkingsafval 

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.25 Explosieven voor civiel gebruik  

 

Tijdschema: in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst  

 

2.26 Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op het 

etiket en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten, inclusief 

uitvoeringsmaatregelen daarvan  

 

Tijdschema: in de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

2.27 Hogesnelheidslijnen 

 

Tijdschema: in de eerste vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst 

 

__________________ 
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BIJLAGE IV BIJ HOOFDSTUK 4 -DEKKING 

 

 

BIJLAGE IV-A 

 

BIJLAGE IV-A bij hoofdstuk 4 

SPS-MAATREGELEN 

 

 

DEEL 1 

 

Maatregelen die van toepassing zijn op de belangrijkste categorieën levende dieren 

 

I. Paardachtigen, waaronder zebra's, ezels of dieren die het resultaat zijn van een 

kruising daarvan  

 

II. Runderen (met inbegrip van Bubalis bubalis en bizon) 

 

III. Schapen en geiten 

 

IV. Varkens 

 

V. Pluimvee (waaronder kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen) 
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VI. Levende vis 

 

VII. Schaaldieren 

 

VIII. Weekdieren 

 

IX. Eieren en gameten van levende vis 

 

X. Broedeieren 

 

XI. Sperma, eicellen, embryo's 

 

XII. Andere zoogdieren 

 

XIII. Andere vogels 

 

XIV. Reptielen 

 

XV. Amfibieën 

 

XVI. Andere gewervelde dieren 

 

XVII. Bijen 
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DEEL 2 

 

Maatregelen die van toepassing zijn op dierlijke producten 

 

I. Belangrijkste categorieën dierlijke producten voor menselijke consumptie  

 

1. Vers vlees van als huisdier gehouden hoefdieren, pluimvee en lagomorfen, gefokt en 

vrij wild, slachtafvallen daaronder begrepen 

 

2. Fijngemaakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees, vleesproducten  

 

3. Levende tweekleppige weekdieren 

 

4. Visserijproducten 

 

5. Rauwe melk, biest, zuivelproducten en producten op basis van biest 

 

6. Eieren en eiproducten  

 

7. Kikkerbilletjes en slakken 

 

8. Gesmolten dierlijke vetten en kanen 

 

9. Behandelde magen, blazen en darmen 
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10. Gelatine, grondstof voor de productie van gelatine voor menselijke consumptie 

 

11. Collageen 

 

12. Honing en producten van de bijenteelt  

 

II. Belangrijkste categorieën dierlijke bijproducten: 

 

In slachthuizen Dierlijke bijproducten voor vervoedering aan 

pelsdieren 

Dierlijke bijproducten voor de vervaardiging 

van voeder voor gezelschapsdieren  

Bloed en bloedproducten van paardachtigen 

voor gebruik buiten de voederketen 

Verse of gekoelde huiden en vellen van 

hoefdieren 

Dierlijke bijproducten voor de vervaardiging 

van afgeleide producten voor gebruik buiten 

de voederketen 

In zuivelbedrijven 
Melk, melkproducten en melkderivaten 

Biest en biestproducten 
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In andere inrichtingen voor de inzameling of hantering van 

dierlijke bijproducten (d.w.z. niet-verwerkte/niet-behandelde 

materialen) 

Bloed en bloedproducten van paardachtigen 

voor gebruik buiten de voederketen 

Onbehandelde bloedproducten, met 

uitzondering van die van paardachtigen, voor 

afgeleide producten voor doeleinden buiten 

de voederketen van landbouwhuisdieren 

Behandelde bloedproducten, met 

uitzondering van die van paardachtigen, voor 

de vervaardiging van afgeleide producten 

voor doeleinden buiten de voederketen van 

landbouwhuisdieren 

Verse of gekoelde huiden en vellen van 

hoefdieren 

Varkenshaar uit derde landen of delen 

daarvan die vrij zijn van Afrikaanse 

varkenspest 

Beenderen en producten van been (met 

uitzondering van beendermeel), hoorns en 

producten van hoorn (met uitzondering van 

hoornmeel) en hoeven en producten van 

hoeven (met uitzondering van meel van 

hoeven), niet bestemd voor gebruik als 

voedermiddel, organische meststof of 

bodemverbeteraar 

Hoorns en producten van hoorn (met 

uitzondering van hoornmeel) en hoeven en 

producten van hoeven (met uitzondering van 

meel van hoeven), voor de productie van 

organische meststoffen of bodemverbeteraars 

Niet voor menselijke consumptie bestemde 

gelatine, voor gebruik in de fotografische 

industrie 

Wol en haar 

Behandelde veren, delen van veren en dons 
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In verwerkingsbedrijven 
Verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip 

van mengsels en producten, behalve voeder 

voor gezelschapsdieren dat dergelijke 

eiwitten bevat 

Bloedproducten die als voedermiddel kunnen 

worden gebruikt 

Behandelde huiden en vellen van hoefdieren 

Behandelde huiden en vellen van herkauwers 

en paardachtigen (21 dagen) 

Varkenshaar uit derde landen of delen 

daarvan die niet vrij zijn van Afrikaanse 

varkenspest 

Visolie voor gebruik als voedermiddel of 

voor doeleinden buiten de voederketen 

Gesmolten vet voor gebruik als voedermiddel 

Gesmolten vet voor bepaalde doeleinden 

buiten de voederketen van 

landbouwhuisdieren 

Gelatine of collageen, voor gebruik als 

voedermiddel of voor doeleinden buiten de 

voederketen 

Gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat 

en tricalciumfosfaat, voor gebruik als 

voedermiddel of voor doeleinden buiten de 

voederketen 

Bijproducten van de bijenteelt, uitsluitend 

bestemd voor gebruik in de bijenteelt 

Vetderivaten voor gebruik buiten de 

voederketen 

Vetderivaten voor gebruik als voeder of 

buiten de voederketen 

Eiproducten die als voedermiddel kunnen 

worden gebruikt 
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In bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren (die voor de vervaardiging van 

hondenkluiven en smaakgevende ingewanden daaronder 

begrepen) 

Blikvoer voor gezelschapsdieren 

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met 

uitzondering van blikvoer 

Hondenkluiven 

Rauw voeder voor gezelschapsdieren, voor 

rechtstreekse verkoop 

Smaakgevende ingewanden voor de 

vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren 

In bedrijven voor de vervaardiging van jachttrofeeën 
Behandelde jachttrofeeën en andere 

preparaten van vogels en hoefdieren die 

uitsluitend uit beenderen, hoorns, hoeven, 

klauwen, geweien, tanden, huiden of vellen 

bestaan 

Jachttrofeeën of andere preparaten van vogels 

en hoefdieren die uit onbehandelde volledige 

anatomische delen bestaan 

In bedrijven of inrichtingen voor de vervaardiging van 

tussenproducten 

Tussenproducten 

Kunstmest en bodemverbeteraars 
Verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip 

van mengsels en producten, behalve voeder 

voor gezelschapsdieren dat dergelijke 

eiwitten bevat 

Verwerkte mest, afgeleide producten van 

verwerkte mest en guano van vleermuizen 

Bij de opslag van afgeleide producten  
Alle afgeleide producten 

 

III. Pathogene stoffen 
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DEEL 3 

 

Planten, plantaardige producten en andere materialen 

 

Planten, plantaardige producten en andere materialen1, die potentieel drager zijn van plagen 

en die door hun aard of de aard van hun bewerking gevaar voor het binnendringen en de 

verspreiding van plagen kunnen opleveren. 

 

 

DEEL 4 

 

Maatregelen die van toepassing zijn op levensmiddelenadditieven 

en toevoegingsmiddelen voor diervoeders 

 

Levensmiddelen: 

 

1. levensmiddelenadditieven (alle levensmiddelenadditieven en kleurstoffen); 

 

2. technische hulpstoffen; 

 

3. smaakstoffen; 

 

4. voedingsenzymen. 

                                                 
1 Verpakkingsmateriaal, vervoermiddelen, recipiënten, grond, groeimedia en ieder ander 

organisme, voorwerp of materiaal dat als drager of verspreider van plagen kan optreden. 
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Diervoeders1: 

 

1. Toevoegingsmiddelen voor diervoeders; 

 

2. voedermiddelen; 

 

3. mengvoeders en voeder voor gezelschapsdieren, tenzij deze vallen onder deel 2 (II); 

 

4. ongewenste stoffen in diervoeders. 

 

______________ 

 

                                                 
1 Uitsluitend dierlijke bijproducten die afkomstig zijn van dieren of delen van dieren die 

geschikt voor menselijke consumptie zijn verklaard, kunnen in de voederketen van 

landbouwhuisdieren worden opgenomen. 

 

 



EU/UA/Bijlage IV-B/nl 1 

BIJLAGE IV-B 

 

BIJLAGE IV-B bij hoofdstuk 4 

DIERENWELZIJNSNORMEN 

 

Dierenwelzijnsnormen met betrekking tot: 

 

1. het bedwelmen en slachten van dieren; 

 

2. het vervoer van dieren en handelingen in verband daarmee; 

 

3. het voor landbouwdoeleinden houden van dieren.  

 

________________ 



EU/UA/Bijlage IV-C/nl 1 

BIJLAGE IV-C 

 

BIJLAGE IV-C bij hoofdstuk 4 

ANDERE MAATREGELEN DIE ONDER DIT HOOFDSTUK VALLEN 

 

1. Chemische stoffen die hun oorsprong vinden in de migratie van stoffen uit 

verpakkingsmateriaal; 

 

2. samengestelde producten; 

 

3. genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)1. 

 

De wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen zal worden opgenomen in de 

omvangrijke strategie, zoals omschreven in artikel 64, lid 4, van deze overeenkomst, en zal 

ook tijdschema's bevatten voor de aanpassing van de Oekraïense GGO-wetgeving aan die van 

de EU. 

 

_____________ 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 641/2004 van 6 april 2004 tot vaststelling van nadere bepalingen 

ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de 

Raad wat betreft vergunningaanvragen voor nieuwe genetisch gemodificeerde levens-

middelen en diervoeders, kennisgevingen van bestaande producten en de onvoorziene of 

technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal 

waarvoor de risicobeoordeling tot een gunstig resultaat heeft geleid. 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake 

genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders. 

Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch 

gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde 

organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van 

Richtlijn 2001/18/EG. 
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BIJLAGE IV-D 

 

BIJLAGE IV-D bij hoofdstuk 4 

MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN OPGENOMEN 

NA DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN 

 

1. Chemische stoffen voor decontaminatie van levensmiddelen; 

 

2. groeibevorderende hormonen, thyreostatica, bepaalde hormonen en beta-agonisten; 

 

3. klonen; 

 

4. bestraling (ionisatie). 

 

______________ 
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BIJLAGE V 

 

BIJLAGE V bij hoofdstuk 4 

OMVANGRIJKE STRATEGIE VOOR DE TENUITVOERLEGGING 

VAN HOOFDSTUK IV (SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN) 

 

 

Oekraïne legt een omvangrijke strategie overeenkomstig artikel 64, lid 4, van deze 

overeenkomst voor.  

 

______________ 
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BIJLAGE VI 

 

BIJLAGE VI bij hoofdstuk 4 

 

LIJST VAN DIERZIEKTEN EN AQUACULTUURZIEKTEN 

WAARVAN AANGIFTE MOET WORDEN GEDAAN 

EN GEREGLEMENTEERDE PLAGEN TEN AANZIEN 

WAARVAN REGIONALISATIE WORDT TOEGEPAST 

 

___________________ 
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BIJLAGE VI-A 

 

BIJLAGE VI-A bij hoofdstuk 4 

DIER- EN VISZIEKTEN WAARVAN AANGIFTE MOET WORDEN GEDAAN, 

WAARVOOR DE STATUS VAN DE PARTIJEN ERKEND IS 

EN REGIONALISATIEBESLUITEN KUNNEN WORDEN GENOMEN 

 

1. Mond-en-klauwzeer 

 

2. Vesiculaire varkensziekte 

 

3. Vesiculaire stomatitis  

 

4. Paardenpest 

 

5. Afrikaanse varkenspest 

 

6. Bluetongue  

 

7. Aviaire influenza 
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8. Newcastle Disease (NCD) 

 

9. Runderpest 

 

10. Klassieke varkenspest  

 

11. Besmettelijke longziekte bij runderen 

 

12. "Peste des petits ruminants" (ziekte van kleine herkauwers) 

 

13. Schapen- en geitenpokken 

 

14. Riftdalkoorts  

 

15. Nodulaire dermatose  

 

16. Venezolaanse paardenencefalomyelitis 

 



EU/UA/Bijlage VI-A/nl 3 

17. Kwade droes  

 

18. Dourine 

 

19. Besmettelijke varkensverlamming (Teschenerziekte) 

 

20. Infectieuze hematopoëtische necrose (IHN) 

 

21. Virale hemorragische septikemie (VHS) 

 

22. Infectieuze anemie bij zalm (ISA) 

 

23. Bonamia ostreae 

 

24. Marteilia refringens  

 

______________ 
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BIJLAGE VI-B 

 

BIJLAGE VI-B bij hoofdstuk 4 

ERKENNING VAN DE STATUS INZAKE PLAGEN, 

PLAGENVRIJE GEBIEDEN EN BESCHERMDE GEBIEDEN 

 

A. Erkenning van de status inzake plagen 

 

Elke partij stelt op basis van de volgende beginselen een lijst van gereglementeerde plagen op 

en deelt deze mede:  

 

1. plagen waarvan niet bekend is dat zij in enig deel van haar eigen grondgebied 

voorkomen; 

 

2. plagen waarvan bekend is dat zij in enig deel van haar eigen grondgebied voorkomen en 

die onder officieel toezicht staan; 

 

3. plagen waarvan bekend is dat zij in enig deel van haar eigen grondgebied voorkomen, 

die onder officieel toezicht staan en waarvoor plagenvrije gebieden of beschermde 

zones zijn vastgesteld.  

 

Elke wijziging van de lijst met betrekking tot de status inzake plagen wordt onmiddellijk ter 

kennis van de andere partij gebracht, tenzij die wijziging al aan de desbetreffende 

internationale organisatie wordt gemeld. 
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B. Erkenning van plagenvrije gebieden en beschermde gebieden  

 

De partijen erkennen het beginsel van plagenvrije gebieden en de toepassing ervan met 

betrekking tot de desbetreffende ISPM's, zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd, en het 

beginsel van beschermde gebieden.  

 

_______________ 
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BIJLAGE VII 

 

 

BIJLAGE VII bij hoofdstuk 4 

REGIONALISATIE / ZONERING, PLAGENVRIJE GEBIEDEN 

EN BESCHERMDE GEBIEDEN 

 

A. Dierziekten en ziekten bij aquacultuur 

 

1. Dierziekten 

 

Erkenning van de status inzake dierziekten van een partij of een regio van een partij geschiedt 

op basis van de Terrestrial Animal Health Code van het OIE. De regionalisatiebesluiten voor 

dierziekten worden genomen op basis van de Terrestrial Animal Health Code van het OIE. 

 

2. Ziekten bij aquacultuur 

 

De regionalisatiebesluiten voor aquacultuurziekten worden genomen op basis van de Aquatic 

Animal Health Code van het OIE. 
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B. Plagen 

 

De criteria voor de vaststelling van plagenvrije gebieden of beschermde gebieden voor 

bepaalde plagen dienen in overeenstemming te zijn met de bepalingen van hetzij: 

 

- de internationale FAO-norm voor fytosanitaire maatregelen (ISPM) nr.4 "Requirements 

for the establishment of pest-free areas" en de definities van de desbetreffende ISPM's, 

hetzij 

 

- artikel 2, lid 1, onder h), van Richtlijn 2000/29/EG. 

 

C. Criteria voor de erkenning van de bijzondere status inzake dierziekten van het 

grondgebied of een regio van een partij 

 

1. Wanneer de partij van invoer van oordeel is dat haar grondgebied of een deel daarvan 

vrij is van een niet in bijlage III.A opgenomen dierziekte, legt zij de partij van uitvoer de 

passende bewijsstukken voor waarin met name de volgende gegevens worden verstrekt: 

 

- de aard van de ziekte en een historisch overzicht van het voorkomen van de ziekte op 

haar grondgebied;  

 

- de resultaten van de in het kader van het toezicht uitgevoerde tests op basis van 

serologisch, microbiologisch, pathologisch of epidemiologisch onderzoek en op basis 

van de wettelijke meldplicht bij de bevoegde autoriteiten; 
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- de looptijd van het bewakingsprogramma; 

 

- eventueel de periode waarin inenting tegen de ziekte verboden is en het geografisch 

gebied waarvoor dat verbod geldt; 

 

- de regels voor de controle op de afwezigheid van de ziekte. 

 

2. De algemene of specifieke aanvullende garanties die de partij van invoer kan eisen, 

mogen niet verder gaan dan wat zij op nationaal niveau toepast. 

 

3. De partijen stellen elkaar in kennis van iedere wijziging in de in lid 1 gespecificeerde 

gegevens met betrekking tot de ziekte. De overeenkomstig lid 2 gedefinieerde aanvullende 

garanties kunnen in het licht van een dergelijke kennisgeving worden gewijzigd of 

ingetrokken door het in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité. 

 

_______________ 
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BIJLAGE VIII 

 

 

BIJLAGE VIII bij hoofdstuk 4 

VOORLOPIGE GOEDKEURING VAN INRICHTINGEN 

 

Voorwaarden en bepalingen inzake de voorlopige goedkeuring van inrichtingen 

 

1. Bij een voorlopige goedkeuring van inrichtingen verleent de partij van invoer, met het 

oog op de invoer, in overeenstemming met de bepalingen van punt 4 een voorlopige 

goedkeuring voor de inrichtingen in de partij van uitvoer op basis van door die partij gegeven 

passende garanties, zonder dat zij een voorafgaande inspectie van de afzonderlijke 

inrichtingen heeft verricht. Volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden 

wijzigen de partijen de in punt 2 vastgestelde lijsten of vullen zij deze aan, teneinde rekening 

te houden met nieuwe aanvragen en garanties. Alleen ten aanzien van de eerste lijst van 

inrichtingen kan een controle in overeenstemming met de bepalingen van punt 4, onder d), 

deel uitmaken van de procedure. 
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2.1. De voorlopige goedkeuring wordt in eerste instantie toegepast op de volgende 

categorieën van inrichtingen. 

 

2.1.1. Inrichtingen voor producten van dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie:  

 

- slachthuizen voor vers vlees van als huisdier gehouden hoefdieren, pluimvee, 

lagomorfen en gekweekt wild (bijlage IV-A, deel 1); 

 

- wildverwerkingsinrichtingen;  

 

- uitsnijderijen; 

 

- inrichtingen voor fijngemaakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en 

vleesproducten; 

 

- zuiveringscentra en verzendingscentra voor levende tweekleppige weekdieren. 
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Inrichtingen voor:  

 

- eiproducten; 

 

- zuivelproducten; 

 

- visserijproducten; 

 

- behandelde magen, blazen en darmen; 

 

- gelatine en collageen; 

 

- visolie; 

 

- fabrieksvaartuigen; 

 

- vriesvaartuigen. 
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2.1.2 Erkende of geregistreerde inrichtingen voor de productie van dierlijke bijproducten en 

de belangrijkste categorieën dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke 

consumptie 

 

Erkende of geregistreerde inrichtingen en bedrijven Product 

Slachthuizen Dierlijke bijproducten voor vervoedering aan 

pelsdieren 

Dierlijke bijproducten voor de vervaardiging 

van voeder voor gezelschapsdieren  

Bloed en bloedproducten van paardachtigen 

voor gebruik buiten de voederketen 

Verse of gekoelde huiden en vellen van 

hoefdieren 

Dierlijke bijproducten voor de vervaardiging 

van afgeleide producten voor gebruik buiten 

de voederketen 

Zuivelbedrijven 
Melk, melkproducten en melkderivaten 

Biest en biestproducten 
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Andere inrichtingen voor de inzameling of hantering van 

dierlijke bijproducten (d.w.z. onbewerkt/onbehandeld materiaal) 

Bloed en bloedproducten van paardachtigen 

voor gebruik buiten de voederketen 

Onbehandelde bloedproducten, met 

uitzondering van die van paardachtigen, voor 

afgeleide producten voor doeleinden buiten 

de voederketen van landbouwhuisdieren 

Behandelde bloedproducten, met 

uitzondering van die van paardachtigen, voor 

de vervaardiging van afgeleide producten 

voor doeleinden buiten de voederketen van 

landbouwhuisdieren 

Verse of gekoelde huiden en vellen van 

hoefdieren 

Varkenshaar uit derde landen of delen 

daarvan die vrij zijn van Afrikaanse 

varkenspest 

Beenderen en producten van been (met 

uitzondering van beendermeel), hoorns en 

producten van hoorn (met uitzondering van 

hoornmeel) en hoeven en producten van 

hoeven (met uitzondering van meel van 

hoeven), niet bestemd voor gebruik als 

voedermiddel, organische meststof of 

bodemverbeteraar 

Hoorns en producten van hoorn, met 

uitzondering van hoornmeel, en hoeven en 

producten van hoeven, met uitzondering van 

meel van hoeven, bestemd voor de productie 

van organische meststoffen of 

bodemverbeteraars 

Niet voor menselijke consumptie bestemde 

gelatine, voor gebruik in de fotografische 

industrie 

Wol en haar 

Behandelde veren, delen van veren en dons 
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Verwerkingsbedrijven 
Verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip 

van mengsels en producten, behalve voeder 

voor gezelschapsdieren dat dergelijke 

eiwitten bevat 

Bloedproducten die als voedermiddel kunnen 

worden gebruikt 

Behandelde huiden en vellen van hoefdieren 

Behandelde huiden en vellen van herkauwers 

en paardachtigen (21 dagen) 

Varkenshaar uit derde landen of delen 

daarvan die niet vrij zijn van Afrikaanse 

varkenspest 

Visolie voor gebruik als voedermiddel of 

voor doeleinden buiten de voederketen 

Gesmolten vet voor gebruik als voedermiddel 

Gesmolten vet voor bepaalde doeleinden 

buiten de voederketen van 

landbouwhuisdieren 

Gelatine en collageen, voor gebruik als 

voedermiddel of voor doeleinden buiten de 

voederketen 

Gehydrolyseerde eiwitten, dicalciumfosfaat 

en tricalciumfosfaat, voor gebruik als 

voedermiddel of voor doeleinden buiten de 

voederketen 

Bijproducten van de bijenteelt, uitsluitend 

bestemd voor gebruik in de bijenteelt 

Vetderivaten voor gebruik buiten de 

voederketen 

Vetderivaten voor gebruik als diervoeder of 

buiten de voederketen 

Eiproducten die als voedermiddel kunnen 

worden gebruikt 
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Bedrijven voor de vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren (die voor de vervaardiging van 

hondenkluiven en smaakgevende ingewanden daaronder 

begrepen) 

Blikvoer voor gezelschapsdieren 

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren, met 

uitzondering van blikvoer 

Hondenkluiven 

Rauw voeder voor gezelschapsdieren, voor 

rechtstreekse verkoop 

Smaakgevende ingewanden voor de 

vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren 

Bedrijven voor de vervaardiging van jachttrofeeën 
Behandelde jachttrofeeën en andere 

preparaten van vogels en hoefdieren die 

uitsluitend uit beenderen, hoorns, hoeven, 

klauwen, geweien, tanden, huiden of vellen 

bestaan 

Jachttrofeeën of andere preparaten van vogels 

en hoefdieren die uit onbehandelde volledige 

anatomische delen bestaan 

Bedrijven of inrichtingen voor de vervaardiging van 

tussenproducten 

Tussenproducten 

Kunstmest en bodemverbeteraars 
Verwerkte dierlijke eiwitten, met inbegrip 

van mengsels en producten, behalve voeder 

voor gezelschapsdieren dat dergelijke 

eiwitten bevat 

Verwerkte mest, afgeleide producten van 

verwerkte mest en guano van vleermuizen 

Opslag van afgeleide producten  
Alle afgeleide producten 
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3. De partij van invoer stelt lijsten op van voorlopig goedgekeurde inrichtingen als 

bedoeld in punt 2.1.1 en maakt deze algemeen bekend. 

 

4. Voorwaarden en procedures inzake voorlopige goedkeuring: 

 

a) de partij van invoer moet toestemming hebben verleend voor de invoer van het 

betrokken dierlijke product uit de partij van uitvoer en de toepasselijke 

invoervoorwaarden en certificeringseisen voor de betrokken producten moeten zijn 

vastgesteld; 

 

b) de bevoegde autoriteit van de partij van uitvoer moet de partij van invoer de nodige 

garanties hebben gegeven dat de inrichtingen op haar lijst of lijsten aan de toepasselijke 

gezondheidseisen van de partij van invoer voldoen, en zij moet deze inrichtingen tevens 

officieel hebben goedgekeurd voor uitvoer naar de partij van invoer; 

 

c) de bevoegde autoriteit van de partij van uitvoer moet daadwerkelijk in staat zijn om de 

uitvoer naar de partij van invoer door een inrichting waarvoor zij garanties heeft 

gegeven, op te schorten indien deze inrichting die garanties niet in acht neemt; 
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d) een controle door de partij van invoer overeenkomstig de bepalingen van artikel 71 van 

de overeenkomst kan deel uitmaken van de procedure voor voorlopige goedkeuring. 

Deze controle heeft betrekking op de structuur en organisatie van de bevoegde autoriteit 

die over de goedkeuring voor de inrichting besluit, alsmede op de bevoegdheden 

waarover die autoriteit beschikt en de garanties die zij kan geven ten aanzien van de 

uitvoering van de regels van de partij van invoer. In het kader van de controle kunnen 

bij een bepaald, representatief aantal inrichtingen die op de door de partij van uitvoer 

verstrekte lijst of lijsten voorkomen, inspecties ter plaatse worden verricht. 

 

Rekening houdende met de specifieke bevoegdheidsstructuur en -verdeling in de 

Europese Unie, kan een dergelijke controle in de Europese Unie betrekking hebben op 

individuele lidstaten; 

 

e) op grond van de resultaten van de onder d) bedoelde controle kan de partij van invoer de 

bestaande lijst van inrichtingen wijzigen. 

 

_______________ 
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BIJLAGE IX 

BIJLAGE IX bij hoofdstuk 4 

BEPALING VAN GELIJKWAARDIGHEID 

 

 

1. Beginselen 

 

a) De gelijkwaardigheid kan worden bepaald voor een afzonderlijke maatregel en/of een 

groep maatregelen of regelingen die betrekking hebben op een bepaald handelsartikel, 

bepaalde categorieën handelsartikelen of alle handelsartikelen. 

 

b) Het onderzoek dat op verzoek van de partij van uitvoer door de partij van invoer wordt 

verricht met het oog op de erkenning van de gelijkwaardigheid van de door de partij van 

uitvoer op een specifiek handelsartikel toegepaste maatregelen, is geen reden om de 

handel te verstoren of de lopende invoer van dit handelsartikel uit de partij van uitvoer 

op te schorten. 

 

c) De bepaling van de gelijkwaardigheid van maatregelen is een interactief proces tussen 

de partij van uitvoer en de partij van invoer. Dit proces houdt in dat de partij van uitvoer 

een objectief bewijs van de gelijkwaardigheid van afzonderlijke maatregelen levert en 

de partij van invoer een objectieve beoordeling van dit bewijs uitvoert met het oog op 

een mogelijke erkenning van de gelijkwaardigheid. 
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d) Het uiteindelijke besluit over de erkenning van de gelijkwaardigheid van de 

maatregelen van de partij van uitvoer wordt uitsluitend door de partij van invoer 

genomen. 

 

2. Voorwaarden vooraf 

 

a) De procedure hangt af van de gezondheidsstatus of de status inzake plagen, de 

wetgeving en de doeltreffendheid van het inspectie- en controlesysteem voor het 

handelsartikel in de partij van uitvoer. In dit verband wordt rekening gehouden met de 

wetgeving in de betrokken sector en met de structuur van de bevoegde autoriteit van de 

partij van uitvoer, alsmede met haar hiërarchische opbouw, bevoegdheden, operationele 

procedures en middelen en de door haar bij inspecties en controles behaalde resultaten, 

waaronder de mate waarin zij de regels voor het handelsartikel in kwestie kan doen 

naleven en de regelmaat en snelheid waarmee zij informatie aan de partij van invoer 

doorgeeft wanneer een risico wordt vastgesteld. Deze erkenning kan worden 

onderbouwd met documentatie, verificatie en eerdere gedocumenteerde ervaringen. 

 

b) De partijen leiden de procedure voor de bepaling van de gelijkwaardigheid in op basis 

van de in artikel 66, lid 4, van de overeenkomst vastgelegde prioriteiten. 

 

c) De partij van uitvoer leidt de procedure alleen in wanneer er voor het handelsartikel 

geen door de partij van invoer ingestelde vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van de 

partij van uitvoer gelden. 



EU/UA/Bijlage IX/nl 3 

3. Procedure 

 

a) De partij van uitvoer leidt de procedure in door bij de partij van invoer een verzoek in te 

dienen voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van een afzonderlijke maatregel 

en/of een groep maatregelen of regelingen die van toepassing zijn op een handelsartikel, 

op een categorie handelsartikelen in een sector of subsector of op alle handelsartikelen. 

 

b) In voorkomend geval omvat dit verzoek ook een verzoek, tezamen met de vereiste 

stukken, om goedkeuring door de partij van invoer, op basis van gelijkwaardigheid, van 

elk programma of plan van de partij van uitvoer dat door de partij van invoer als 

voorwaarde wordt gesteld voor het toestaan van invoer van het betrokken handelsartikel 

of de betrokken categorie handelsartikelen. 

 

c) In haar verzoek: 

 

i) zet de partij van uitvoer uiteen wat het belang van de handel in het betrokken 

handelsartikel of de betrokken categorie handelsartikelen is; 

 

ii) geeft zij, voor alle maatregelen die door de partij van invoer als voorwaarde voor 

de invoer van het betrokken handelsartikel of de betrokken categorie 

handelsartikelen worden gesteld, aan aan welke specifieke maatregel(en) zij kan 

voldoen; 

 

iii) geeft zij, voor alle maatregelen die door de partij van invoer als voorwaarde voor 

de invoer van het betrokken handelsartikel of de betrokken categorie 

handelsartikelen worden gesteld, aan voor welke specifieke maatregel(en) zij 

erkenning van de gelijkwaardigheid wenst. 
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d) In haar antwoord op dit verzoek zet de partij van invoer het algemene en specifieke doel 

en de reden voor haar maatregel(en) uiteen, waaronder een omschrijving van het risico. 

 

e) Met deze toelichting stelt de partij van invoer de partij van uitvoer in kennis van het 

verband tussen haar interne maatregelen en haar voorwaarden voor invoer van het 

betrokken handelsartikel of de betrokken categorie handelsartikelen. 

 

f) De partij van uitvoer levert de partij van invoer op objectieve wijze het bewijs dat de 

door haar aangegeven maatregelen gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden voor invoer 

van het betrokken handelsartikel of de betrokken categorie handelsartikelen. 

 

g) De partij van invoer verricht een objectieve beoordeling van het bewijs van 

gelijkwaardigheid van de partij van uitvoer. 

 

h) De partij van invoer stelt vast of er al dan niet sprake is van gelijkwaardigheid. 

 

i) De partij van invoer verstrekt de partij van uitvoer een omstandige toelichting bij en 

ondersteunende gegevens voor haar vaststelling en besluit indien de partij van uitvoer 

dit verlangt. 
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4. Bewijs van gelijkwaardigheid van maatregelen door de partij van uitvoer en beoordeling 

van dit bewijs door de partij van invoer 

 

a) De partij van uitvoer toont op objectieve wijze de gelijkwaardigheid aan voor elke door 

haar aangegeven maatregel die in de invoervoorwaarden van de partij van invoer is 

opgenomen. In voorkomend geval dient het objectieve bewijs van gelijkwaardigheid te 

worden geleverd voor elk plan of programma dat door de partij van invoer als 

voorwaarde voor invoer wordt gesteld (bv. een residubewakingsplan). 

 

b) In deze context dienen het objectieve bewijs en de objectieve beoordeling zo veel 

mogelijk te worden gebaseerd op: 

 

- internationaal erkende normen en/of normen die berusten op degelijk 

wetenschappelijk bewijs; en/of 

 

- een risicoanalyse; en/of 

 

- objectieve, gedocumenteerde ervaringen uit het verleden; en 

 

- de wettelijke status of het niveau van de bestuursrechtelijke status van de 

maatregelen; en 

 

- het niveau waarop de maatregelen worden uitgevoerd en gehandhaafd, op basis 

van met name: 
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- overeenkomstige resultaten van bewakings- en monitoringprogramma's; 

 

- inspectieresultaten van de partij van uitvoer; 

 

- resultaten van analyses met behulp van erkende analysemethoden; 

 

- resultaten van controles en invoercontroles, verricht door de partij van invoer; 

 

- de efficiency van de bevoegde autoriteiten van de partij van uitvoer; 

 

- eerdere ervaringen. 

 

5. Oordeel van de partij van invoer 

 

Indien de partij van invoer tot een negatieve conclusie komt, dient zij de partij van uitvoer 

hiervan een omstandige en met redenen omklede verklaring te geven. 

 

6. Voor planten en plantaardige producten wordt de gelijkwaardigheid inzake fytosanitaire 

maatregelen gebaseerd op de desbetreffende ISPM's. 

 

_____________ 
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BIJLAGE X  

 

BIJLAGE X bij hoofdstuk 4 

RICHTSNOEREN VOOR DE UITVOERING VAN VERIFICATIES 

 

Verificaties kunnen worden uitgevoerd door middel van audits en/of controles ter plaatse. 

 

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder: 

 

a) de "gecontroleerde partij": de partij die voorwerp is van verificatie; 

 

b) de "controlerende partij": de partij die de verificatie verricht. 

 

1. Algemene beginselen voor de verificatie 

 

1.1. Verificaties worden gezamenlijk uitgevoerd door de controlerende partij en de 

gecontroleerde partij, in overeenstemming met de in deze bijlage vastgestelde bepalingen. 
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1.2. Verificaties moeten erop gericht zijn de doeltreffendheid van de controles van de 

gecontroleerde partij te toetsen en niet om individuele dieren, groepen dieren, zendingen van 

inrichtingen voor levensmiddelen of individuele partijen planten of plantaardige producten af 

te keuren. Wanneer uit een verificatie blijkt dat er een ernstig risico bestaat voor de 

gezondheid van mens, dier of plant, neemt de gecontroleerde partij onmiddellijk corrigerende 

maatregelen. Het verificatieproces kan onder meer een onderzoek van de desbetreffende 

reglementeringen en de wijze van uitvoering ervan omvatten, alsmede een evaluatie van het 

eindresultaat, de mate van naleving en de vervolgens genomen corrigerende maatregelen. 

 

1.3. De frequentie van de verificaties wordt aangepast aan de prestaties. Bij matige prestaties 

wordt de frequentie verhoogd; bij ontoereikende prestaties treft de gecontroleerde partij 

corrigerende maatregelen naar genoegen van de controlerende partij. 

 

1.4. Verificaties en op grond daarvan genomen besluiten worden onverwijld en op 

transparante en consistente wijze uitgevoerd/vastgesteld, op een wijze die voor ingevoerde 

producten niet ongunstiger is dan voor soortgelijke binnenlandse producten. 

 

2. Beginselen betreffende de controlerende partij 

 

De controlerende partij moet een plan opstellen, indien van toepassing overeenkomstig 

internationaal erkende normen, dat de volgende punten omvat: 
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2.1. onderwerp, reikwijdte en gedetailleerdheid van de verificatie; 

 

2.2. datum en plaats van de verificatie, alsmede een tijdschema voor alle stappen tot en met 

de opstelling van het eindrapport; 

 

2.3. de taal of talen waarin de verificatie wordt uitgevoerd en het rapport wordt opgesteld; 

 

2.4. de identiteit van de controleurs, met vermelding van hun leider als in teamverband 

wordt gewerkt. Voor de verificatie van specifieke systemen en programma's kan 

gespecialiseerde beroepskennis vereist zijn; 

 

2.5. in voorkomend geval, een programma voor de vergaderingen met ambtenaren en de 

bezoeken aan inrichtingen of voorzieningen. Het is niet nodig vooraf aan te geven welke 

inrichtingen of voorzieningen zullen worden bezocht; 

 

2.6. onverminderd de bepalingen inzake vrijheid van informatie moet de controlerende partij 

de vertrouwelijkheid van zakelijke gegevens in acht nemen. Belangenconflicten moeten 

worden vermeden;  

 

2.7. inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk en van 

de rechten van de ondernemer. Dit programma wordt vooraf met vertegenwoordigers van de 

gecontroleerde partij doorgenomen. 
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3. Beginselen betreffende de gecontroleerde partij 

 

Om de verificatie te vergemakkelijken moeten de door de gecontroleerde partij genomen 

maatregelen aan de volgende beginselen voldoen: 

 

3.1. de gecontroleerde partij verleent zijn volledige medewerking aan de controlerende partij 

en wijst de personeelsleden aan die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

 

De medewerking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: 

 

- het verlenen van toegang tot alle voorschriften en normen ter zake; 

 

- het verlenen van toegang tot programma's voor de controle op naleving en registers en 

documenten ter zake; 

 

- het verlenen van toegang tot audit- en inspectierapporten; 

 

- documentatie inzake corrigerende maatregelen en sancties; 

 

- vergemakkelijking van de toegang tot inrichtingen; 

 

3.2. de gecontroleerde partij moet een gedocumenteerd programma uitvoeren om de 

controlerende partij het bewijs te leveren dat op consistente en uniforme wijze aan de normen 

wordt voldaan. 
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4. Procedures 

 

4.1. Eerste vergadering 

 

Er wordt een eerste vergadering gehouden met vertegenwoordigers van de partijen. Op deze 

vergadering geeft de controlerende partij een overzicht van het verificatieprogramma en 

bevestigt zij dat de nodige middelen, documentatie en andere voorzieningen voor de 

uitvoering van de verificatie beschikbaar zijn. 

 

4.2. Documentenonderzoek 

 

Het onderzoek van de documenten kan bestaan uit een onderzoek van de in punt 3.1 bedoelde 

documenten en bestanden, van de structuren en bevoegdheden van de gecontroleerde partij, 

en van elke relevante wijziging in de controle- en certificeringsregelingen sinds de 

inwerkingtreding van de overeenkomst of sinds de vorige verificatie, waarbij de nadruk ligt 

op de uitvoering van de elementen van de controle- en certificeringsregelingen die betrekking 

hebben op de desbetreffende dieren, dierlijke producten, planten of plantaardige producten. 

Hiertoe kunnen onder meer relevante inspectie- en certificeringsbestanden en -documenten 

worden onderzocht. 
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4.3. Controles ter plaatse 

 

4.3.1. Tot deze maatregel kan worden besloten op basis van een risico-evaluatie, waarbij 

rekening wordt gehouden met factoren als de betrokken dieren, dierlijke producten, planten of 

plantaardige producten, de mate waarin de bedrijfstak of de partij van uitvoer in het verleden 

de voorschriften in acht heeft genomen, de omvang van de productie en van de in- en uitvoer, 

wijzigingen inzake infrastructuur en de nationale inspectie- en certificeringsregelingen. 

 

4.3.2. Controle ter plaatse kan ook inhouden dat een bezoek wordt gebracht aan productie- en 

verwerkingsinstallaties, ruimten voor het hanteren en de opslag van levensmiddelen en 

controlelaboratoria, om na te gaan of de informatie in de onder 4.2 bedoelde documenten met 

de werkelijkheid overeenstemt. 

 

4.4. Follow-upcontrole 

 

Wanneer een follow-upcontrole wordt verricht om na te gaan of tekortkomingen zijn 

gecorrigeerd, kan een onderzoek van de punten die correctie vereisten voldoende zijn. 
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5. Werkdocumenten 

 

De formulieren om de bevindingen en conclusies van verificaties te rapporteren, worden 

zoveel mogelijk gestandaardiseerd met het oog op een grotere uniformiteit, transparantie en 

efficiency van de controles. De werkdocumenten kunnen een checklist van de te evalueren 

elementen bevatten. Een dergelijke checklist kan betrekking hebben op: 

 

- wetgeving; 

 

- structuur en werking van inspectie- en certificeringsdiensten; 

 

- bijzonderheden betreffende de inrichting, alsmede werkprocedures, 

gezondheidsstatistieken, bemonsteringsplannen en -resultaten; 

 

- maatregelen en procedures betreffende de controle op naleving; 

 

- procedures voor de rapportering en de indiening van klachten; 

 

- opleidingsprogramma's. 
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6. Slotvergadering 

 

Er wordt een slotvergadering gehouden met vertegenwoordigers van de partijen, onder wie 

ook, in voorkomend geval, ambtenaren die voor de nationale inspectie- en 

certificeringsprogramma's verantwoordelijk zijn. Tijdens deze vergadering presenteert de 

controlerende partij de resultaten van de verificatie. Zij doet dat op heldere en beknopte wijze, 

zodat de conclusies van de verificatie voor iedereen begrijpelijk zijn. De gecontroleerde partij 

stelt een actieplan voor de correctie van eventuele tekortkomingen op, bij voorkeur met een 

tijdschema voor de uitvoering ervan. 

 

7. Rapport 

 

Het ontwerprapport over de controle wordt de gecontroleerde partij binnen 20 werkdagen 

toegezonden. Deze partij heeft 25 werkdagen de tijd om opmerkingen over het 

ontwerprapport in te dienen. De opmerkingen worden aan het rapport gehecht en, waar 

passend, in het eindrapport opgenomen. Wanneer er evenwel in de loop van de controle een 

aanmerkelijk gezondheidsrisico voor mens, dier of plant wordt vastgesteld, wordt de 

gecontroleerde partij hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 werkdagen na 

het einde van de controle in kennis gesteld. 

 

_______________ 
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BIJLAGE XI 

 

BIJLAGE XI bij hoofdstuk 4 

CONTROLES BIJ INVOER EN INSPECTIEVERGOEDINGEN 

 

A. Beginselen voor invoercontroles bij invoer  

 

De controles bij invoer bestaan uit documentencontroles, identiteitscontroles en materiële 

controles. 

 

De materiële controles van dieren en dierlijke producten alsmede de frequentie waarmee deze 

controles worden verricht, zijn afhankelijk van het risico dat aan dergelijke invoer is 

verbonden. 

 

Bij de uitvoering van de plantgezondheidscontroles ziet de partij van invoer erop toe dat de 

planten, plantaardige producten en andere materialen aan een officieel en grondig onderzoek 

worden onderworpen, in hun geheel of aan de hand van een representatief monster, teneinde 

er zeker van te zijn dat zij niet zijn besmet door een plaag. 

 

Indien uit de controles blijkt dat niet aan de geldende normen en/of eisen wordt voldaan, 

neemt de partij van invoer maatregelen die in verhouding staan tot het betrokken risico. Indien 

mogelijk krijgt de importeur of zijn vertegenwoordiger toegang tot de zending en wordt hij in 

de gelegenheid gesteld de nodige informatie te verstrekken die de partij van invoer kan helpen 

bij het nemen van een definitief besluit over de zending. Een dergelijk besluit moet in 

verhouding staan tot het risico. 
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B. Frequentie van materiële controles 

 

B.1. Invoer van dieren en dierlijke producten in de Europese Unie en in Oekraïne 

 

Soort grenscontrole Frequentie 

1. Documentencontroles 100 % 

2. Identiteitscontroles  100 % 

3. Materiële controles  

Levende dieren 100 % 

Producten van categorie I 

Vers vlees, met inbegrip van slachtafvallen, en 

vleesproducten, van runderen, schapen, geiten, 

varkens en paardachtigen, zoals omschreven in 

Richtlijn 92/5/EEG van de Raad van 10 februari 1992 

tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 77/99/EEG 

inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van 

het intracommunautaire handelsverkeer in 

vleesproducten alsmede tot wijziging van Richtlijn 

64/433/EEG 

 

Visproducten in hermetisch gesloten recipiënten, 

waardoor de producten bij omgevingstemperaturen 

kunnen worden bewaard, verse en bevroren vis en 

gedroogde en/of gezouten visserijproducten. 

Hele eieren 

Reuzel en gesmolten vet 

Dierlijke darmen 

Broedeieren 

 

 

 

 

20 % 
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Soort grenscontrole Frequentie 

Producten van categorie II 

Vlees van pluimvee en producten daarvan 

Konijnenvlees en vlees van wild (vrij/gekweekt), 

alsmede producten daarvan 

Melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie 

Eiproducten 

Verwerkte dierlijke eiwitten voor menselijke 

consumptie (100 % voor de eerste zes bulkzendingen 

- Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 

1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de 

gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en 

de invoer in de Gemeenschap van producten 

waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen 

specifieke communautaire regelgeving geldt als 

bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 

89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van 

Richtlijn 90/425/EEG) 

 

Andere visserijproducten dan die vermeld onder 

Beschikking 2006/766/EEG van de Commissie tot 

vaststelling van de lijsten van derde landen en 

gebieden waaruit tweekleppige weekdieren, 

stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen en 

visserijproducten mogen worden ingevoerd  

Tweekleppige weekdieren 

Honing 

 

 

 

 

50 % 
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Soort grenscontrole Frequentie 

Producten van categorie III 

Sperma  

Embryo’s  

Mest 

Melk en zuivelproducten (niet voor menselijke 

consumptie) 

Gelatine 

Kikkerbilletjes en slakken 

Beenderen en producten van beenderen 

Huiden en vellen 

Varkenshaar, wol, haar en veren 

Hoorns en producten van hoorn, hoeven en producten 

van hoeven 

Producten van de bijenteelt 

Jachttrofeeën 

Verwerkt voeder voor gezelschapsdieren 

Grondstoffen voor de vervaardiging van voeder voor 

gezelschapsdieren 

Grondstoffen, bloed, bloedproducten, klieren en 

organen voor farmaceutisch of technisch gebruik 

Hooi en stro 

Ziekteverwekkers 

Verwerkte dierlijke eiwitten (verpakt) 

 

 

 

Minimum 1 % 

Maximum 10 % 

Niet voor menselijke consumptie bestemde verwerkte 

dierlijke eiwitten (in bulk)  

 

 

100 % voor de eerste zes zendingen (punten 10 en 11 

van hoofdstuk II van bijlage VII bij Verordening (EG) 

nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad 

van 3 oktober 2002 tot vaststelling van 

gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke 

consumptie bestemde dierlijke bijproducten) 
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B.2. Invoer van levensmiddelen, andere dan dierlijke producten, in de Europese Unie en in 

Oekraïne 

 

— Spaanse peper (Capsicum annuum), 

fijngemaakt of gemalen — ex 0904 20 90  

— Producten van Spaanse peper (kerrie) — 

0910 91 05  

— Curcuma longa (kurkuma) — 0910 30 00  

(Levensmiddelen — gedroogde specerijen)  

— Rode palmolie — ex 1511 10 90  

 

10 % voor Soedan-kleurstoffen uit alle derde 

landen 

 

 

B.3. Invoer in de Europese Unie en in Oekraïne van planten, plantaardige producten en 

andere materialen  

 

Voor planten, plantaardige producten en andere materialen, vermeld in bijlage V, deel B, bij 

Richtlijn 2000/29/EG. 

 

De partij van invoer kan controles uitvoeren op de fytosanitaire status van de zending(en). 

 

De frequentie van de plantgezondheidscontroles bij invoer kan worden verminderd voor 

gereglementeerde handelsartikelen, met uitzondering van planten bestemd voor opplant. 

 

_______________ 



EU/UA/Bijlage XII/nl 1 

BIJLAGE XII 

 

BIJLAGE XII bij hoofdstuk 4 

CERTIFICERING 

 

A. Beginselen met betrekking tot de certificering 

 

Planten, plantaardige producten en andere materialen: 

Voor de certificering van planten, plantaardige producten en andere materialen passen de 

bevoegde autoriteiten de beginselen in de desbetreffende ISPM's toe. 

 

Dieren en dierlijke producten: 

 

1. De bevoegde autoriteiten van de partijen dragen er zorg voor dat certificerende 

ambtenaren voldoende kennis hebben van de veterinaire wetgeving inzake de te certificeren 

dieren of dierlijke producten en in het algemeen op de hoogte zijn van de regels die moeten 

worden gevolgd voor het opstellen en afgeven van de certificaten en - zo nodig - van de aard 

en de omvang van de verzoeken om inlichtingen, tests of onderzoeken die aan de certificering 

vooraf moeten gaan. 
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2. Certificerende ambtenaren mogen niets certificeren waarover zij geen persoonlijke 

kennis hebben of wat zij niet kunnen verifiëren. 

 

3. Certificerende ambtenaren mogen geen blanco of onvolledige certificaten ondertekenen, 

noch certificaten voor dieren of dierlijke producten die zij niet hebben geïnspecteerd of die 

niet meer onder hun controle staan. Wanneer een certificaat wordt ondertekend op basis van 

een ander certificaat of een andere verklaring, dient de certificerende ambtenaar in het bezit te 

zijn van dat document voordat hij zijn handtekening plaatst. 

 

4. Een certificerend ambtenaar mag gegevens certificeren: 

 

a) waarvoor op basis van de punten 1 tot en met 3 een verklaring is afgegeven door een 

andere persoon die daartoe door de bevoegde autoriteit is gemachtigd en onder haar 

controle staat, voor zover de certificerende autoriteit de juistheid van de gegevens kan 

verifiëren, of 

 

b) die in het kader van bewakingsprogramma's zijn verkregen op grond van officieel 

erkende kwaliteitsborgingssystemen of door middel van een systeem voor 

epidemiologisch toezicht waar de veterinaire wetgeving dit toestaat. 
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5. De bevoegde autoriteiten van de partijen treffen de nodige maatregelen om de 

betrouwbaarheid van de certificering te garanderen. Zij zien er met name op toe dat de door 

hen aangewezen certificerende ambtenaren: 

 

a) een status hebben waardoor hun onpartijdigheid is gewaarborgd, en dat zij geen enkel 

rechtstreeks commercieel belang hebben in de te certificeren dieren of producten of in 

de bedrijven of inrichtingen waaruit deze afkomstig zijn; en tevens 

 

b) zich ten volle bewust zijn van de betekenis van de inhoud van elk certificaat dat zij 

ondertekenen. 

 

6. De certificaten moeten zo worden opgesteld dat er een verband wordt gelegd tussen het 

certificaat en de zending, in elk geval in een taal die door de certificerende ambtenaar wordt 

begrepen en ten minste in één van de officiële talen van de partij van invoer als bepaald in 

deel C van deze bijlage. 

 

7. Elke bevoegde autoriteit moet in staat zijn het verband te leggen tussen een certificaat 

en de certificerende ambtenaar en moet erop toezien dat van alle afgegeven certificaten tijdens 

een door haar te bepalen periode een kopie beschikbaar is. 

 

8. Elke partij stelt de nodige controles in en doet deze verrichten ter voorkoming van de 

afgifte van valse of misleidende certificaten, alsmede van de frauduleuze opstelling of het 

frauduleuze gebruik van certificaten die zogenaamd uit hoofde van de veterinaire wetgeving 

zijn afgegeven. 
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9. Onverminderd eventuele wettelijke procedures en sancties verrichten de bevoegde 

autoriteiten onderzoeken of controles en nemen zij passende maatregelen om elk geval van 

valse of misleidende certificaten waarvan zij in kennis worden gesteld, te bestraffen. Deze 

maatregelen kunnen mede bestaan uit schorsing van het mandaat van de certificerende 

ambtenaar voor de duur van het onderzoek. In het bijzonder geldt het onderstaande: 

 

a) als bij de controles wordt vastgesteld dat een certificerend ambtenaar willens en wetens 

een frauduleus certificaat heeft afgegeven, neemt de bevoegde autoriteit de nodige 

maatregelen om er – voor zover zulks mogelijk is - voor te zorgen dat de betrokken 

persoon niet nog eens hetzelfde vergrijp kan plegen; 

 

b) als bij de controles wordt vastgesteld dat een particulier of een onderneming op 

frauduleuze wijze een officieel certificaat heeft gebruikt of gewijzigd, neemt de 

bevoegde autoriteit de nodige maatregelen om er – voor zover zulks mogelijk is - voor 

te zorgen dat de particulier of de onderneming niet nog eens hetzelfde vergrijp kan 

plegen. Dergelijke maatregelen kunnen mede bestaan uit een weigering om later aan de 

betrokken particulier of onderneming een officieel certificaat af te geven. 

 

B. Certificaat, bedoeld in artikel 69, lid 2, onder a), van deze overeenkomst 

 

De gezondheidsverklaring in het certificaat geeft de status van gelijkwaardigheid van het 

betrokken handelsartikel aan. De gezondheidsverklaring bevestigt dat is voldaan aan de 

productienormen van de partij van uitvoer, die door de partij van invoer als gelijkwaardig zijn 

erkend. 
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C. Officiële talen voor certificering 

 

1. Invoer in de Europese Unie 

 

Voor planten, plantaardige producten en andere materialen 

 

De certificaten worden in elk geval opgesteld in een taal die door de certificerende ambtenaar 

wordt begrepen en ten minste in één van de officiële talen van het land van bestemming. 

 

Voor dieren en dierlijke producten: 

 

Het gezondheidscertificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van 

de lidstaat van bestemming en in één van de talen van de lidstaat waar de in artikel 73 van de 

overeenkomst bedoelde controles bij invoer worden verricht. 

 

2. Invoer in Oekraïne  

 

Het gezondheidscertificaat moet worden opgesteld in het Oekraïens of in een andere taal, in 

welk geval een vertaling in het Oekraïens moet worden bijgevoegd. 

 

_______________ 
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BIJLAGE XIII 

 

 

BIJLAGE XIII bij hoofdstuk 4 

OVERIGE AANGELEGENHEDEN 

 

De partijen zullen eventuele nog openstaande aangelegenheden bespreken in het kader van het 

in artikel 74 van deze overeenkomst bedoelde SPS-subcomité. 

 

________________ 
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BIJLAGE XIV 

 

 

BIJLAGE XIV bij hoofdstuk 4 

COMPARTIMENTERING 

 

De partijen verbinden zich tot verdere besprekingen met het oog op de tenuitvoerlegging van 

het compartimenteringsbeginsel.  

 

________________ 
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BIJLAGE XV 

 

 

BIJLAGE XV bij hoofdstuk 4 

AANPASSING VAN DE DOUANEWETGEVING 

 

EU-douanewetboek:  

 

Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot 

vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek)  

 

Tijdschema: de bepalingen van bovengenoemde verordening worden, met uitzondering van de 

artikelen 1, 3 en 10, artikel 13, lid 3, en de artikelen 17, 25, 26, 28, 33, 34, 39, 55, 69, 70, 77, 

78, 93, 106, 133, 146, 147 en 183 tot en met 187, binnen drie jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst in de Oekraïense wetgeving opgenomen, in overeenstemming met de 

concordantietabellen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 450/2008 en met de aan deze 

bijlage gehechte toelichting. 
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Gemeenschappelijk douanevervoer en enig document  

 

Overeenkomst van 20 mei 1987 inzake de vereenvoudiging van de formaliteiten in het 

goederenverkeer 

 

Overeenkomst van 20 mei 1987 betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake 

douanevervoer, zoals gewijzigd 

 

Tijdschema: de bepalingen van deze overeenkomsten worden binnen 1 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïense wetgeving opgenomen. 

 

Douanevrijstellingen 

 

Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling 

van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen 

 

Tijdschema: de titels I en II van deze verordening worden, zoals overeengekomen tussen de 

partijen, uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïense 

wetgeving opgenomen. 
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Bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten 

 

Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de 

douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken 

op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van 

goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, onverminderd 

de resultaten van de lopende herziening van de EU-wetgeving inzake de handhaving van 

intellectuele-eigendomsrechten door de douane. 

 

Verordening (EG) nr. 1891/2004 van de Commissie van 21 oktober 2004 tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 

inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt 

vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de 

maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op 

dergelijke rechten, onverminderd de resultaten van de lopende herziening van de EU-

wetgeving inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane. 

 

Tijdschema: de bepalingen van bovengenoemde verordeningen worden binnen drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst in de Oekraïense wetgeving opgenomen. 
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Toelichting  

 

op de aanpassing aan Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad 

van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd 

douanewetboek)1. 

 

Deze toelichting omvat drie lijsten van bepalingen van het gemoderniseerd douanewetboek 

(GDW): 

 

1. bepalingen die alleen van toepassing zijn voor de lidstaten en niet relevant zijn voor de 

aanpassing;  

 

2. bepalingen inzake aanpassing op basis van het beginsel "naar beste vermogen";  

 

3. bepalingen inzake aanpassing. 

 

Met het oog op mogelijke verdere aanpassingen van het GDW geschiedt de aanpassing in 

overeenstemming met de in de bijlage bij de GDW opgenomen tabellen inzake de 

concordantie tussen de desbetreffende artikelen van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (het 

huidige EG-douanewetboek) en die van Verordening (EG) nr. 450/2008 (GDW) en volgens 

de lijsten 2 en 3 in deze toelichting. 

 

                                                 
1 Een van de belangrijkste voorwaarden voor een doeltreffende en goede werking van het 

vrijhandelsgebied is dat wordt gezorgd voor een gelijke, of soortgelijke, operationele 

omgeving voor handelaren. In verband hiermee is een zo groot mogelijke aanpassing 

nodig op een aantal belangrijke, gezamenlijk overeengekomen gebieden van de 

douanewetgeving, waarbij het douanewetboek van fundamenteel belang is. 
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1. Bepalingen van het GDW die alleen van toepassing zijn op de lidstaten van de EU, en 

van de aanpassing zijn uitgesloten1. 

 

Artikel Onderwerp Opmerkingen 

1 Onderwerp en toepassingsgebied  

3 Douanegebied  

10 Elektronische systemen  Vereiste om de systemen van de 

lidstaten onderling te verbinden 

13, lid 3 Aanvraag en vergunning Lid 3 – Erkenning van de status 

van geautoriseerde marktdeelnemer 

in alle lidstaten 

17  Geldigheid van beschikkingen in de gehele 

Gemeenschap 

 

25  Douanecontrole – tweede alinea van lid 2 Ontwikkeling van een 

gemeenschappelijk kader voor 

risicobeheer 

26 Samenwerking tussen autoriteiten – lid 2 Samenwerking tussen autoriteiten 

van de lidstaten 

28 Intracommunautaire vluchten en zeereizen  

33-34 Gemeenschappelijk douanetarief en tariefindeling van 

goederen 

 

39 Preferentiële oorsprong van goederen Relevant voor maatregelen in door 

de EU gesloten overeenkomsten 

55 Plaats waar de douaneschuld ontstaat  

69 Boeking  

70 Tijdstip van boeking  

77 Overige betalingsfaciliteiten – tweede en derde alinea 

van lid 1 

Vaststelling van de 

kredietrentevoet 

78 Afdwinging van betaling en achterstallen - tweede en 

derde alinea van lid 2 

Vaststelling van de rentevoet op 

achterstallen 

93 Lucht- en zeevervoer binnen de Europese Unie  

106 Gecentraliseerde vrijmaking  

133 Producten van zeevisserij en andere uit zee gewonnen 

producten 

 

146-147 Communautair douanevervoer  

183-187  Comité douanewetboek en slotbepalingen  

 

                                                 
1 Is ook van toepassing op artikelen en leden van artikelen van het volledige GDW (niet 

in de lijst opgenomen) die betrekking hebben op de procedure voor de goedkeuring van 

maatregelen voor de tenuitvoerlegging van specifieke artikelen. 
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2. Bepalingen van het GDW waarvoor aanpassing op basis van het beginsel "naar beste 

vermogen" wordt verwacht 

 

Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

2 Missie van de douaneautoriteiten   

4 Definities  4, 235 

5 Uitwisseling en opslag van gegevens  36 ter, 182 quinquies 

7 Uitwisseling van aanvullende 

inlichtingen tussen douaneautoriteiten en 

marktdeelnemers 

  

11 Douanevertegenwoordiger  Met uitzondering van 

bepalingen inzake 

geldigheid in de EU 

5 

13 Aanvraag en vergunning (geautoriseerde 

marktdeelnemer, GMD) 

Met uitzondering van lid 3 

over EU-erkenning van 

GMD-status 

5 bis 

14 Toekenning van de status  5 bis 

15 Uitvoeringsmaatregelen  Elementen die in 

uitvoeringsmaatregelen 

moeten worden opgenomen 

5 bis 

22 Beroep - Beslissingen van een 

rechterlijke instantie 

 246 

29 Bewaren van bescheiden en overige 

gegevens 

 16 

31 Valutaomrekening Voor zover het gaat om de 

bekendmaking van de 

wisselkoers 

18 

35-37 Oorsprongsregels (toepassingsgebied, 

verkrijging, bewijs van oorsprong) 

 22, 23, 24, 26 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

44-47 Douaneschuld bij invoer  

 in het vrije verkeer brengen en 

tijdelijke invoer  

 bijzondere bepalingen betreffende 

goederen die niet van oorsprong 

zijn  

 ontstaan van douaneschuld door 

niet-nakoming  

 aftrek van een bedrag aan reeds 

betaalde invoerrechten  

 143, 144, 210, 202, 

203, 204, 205, 206 

48-49 Douaneschuld bij uitvoer  

 uitvoer en passieve veredeling  

 ontstaan van douaneschuld door 

niet-nakoming 

 145, 209, 210, 211 

50-53 Gemeenschappelijke bepalingen voor 

douaneschuld bij invoer en bij uitvoer 

 verboden en beperkingen  

 meerdere schuldenaren  

 algemene regels voor de 

berekening van het bedrag van de 

in- of uitvoerrechten 

 112, 121, 122, 135, 

136, 144, 178, 212, 212 

bis, 213, 214  
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

56- 65 Zekerheidstelling voor een mogelijke of 

 bestaande douaneschuld 

 algemene bepalingen.  

 verplichte zekerheid  

 facultatieve zekerheid  

 zekerheidstelling  

 keuze van zekerheid  

 borg  

 doorlopende zekerheid  

 aanvullende bepalingen 

betreffende het gebruik van de 

zekerheid  

 aanvullende of vervangende 

zekerheid 

 vrijgave van de zekerheid 

 94, 189, 190, 191, 192, 

193, 194, 195, 196, 

197, 198, 199 

66 Vaststelling van het bedrag aan invoer- 

of uitvoerrechten 

 215, 217 

67 Mededeling van de douaneschuld  221 

68 Verjaringstermijnen van de douaneschuld  221 

72 Algemene termijn voor betaling en 

schorsing van de termijn voor betaling 

 222 

73 Betaling  223, 230, 231 

74 Uitstel van betaling  224, 225, 226 

75 Termijnen voor uitstel van betaling  227 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

77 Overige betalingsfaciliteiten (met 

uitzondering van tweede en derde alinea 

van lid 1) 

Vaststelling van de 

kredietrentevoet  

229 

78  Afdwinging van betaling en achterstallen 

(met uitzondering van tweede en derde 

alinea van lid 2) 

Wijze van vaststelling van 

de rentevoet op achterstallen 

214, 232 

79 Terugbetaling en kwijtschelding  236-242 

80 Terugbetaling en kwijtschelding van in- 

of uitvoerrechten die te veel in rekening 

zijn gebracht 

 236 

81 Goederen die gebreken vertonen of 

goederen die niet met de bepalingen van 

het contract in overeenstemming zijn 

 238 

82 Terugbetaling of kwijtschelding wegens 

vergissing van de bevoegde autoriteiten 

 220 

83 Terugbetaling en kwijtschelding om 

redenen van billijkheid 

 239 

84 Procedure voor terugbetaling en 

kwijtschelding 

 236-239 

86 Tenietgaan van de douaneschuld  204, 206, 207, 233, 234 

87 Verplichting tot indiening van een 

summiere aangifte bij binnenbrengen 

 36 bis  

88 Indiening en verantwoordelijke  36 ter  

89 Wijziging van summiere aangifte bij 

binnenbrengen 

 36 

90 Douaneaangifte in plaats van summiere 

aangifte bij binnenbrengen 

 36 quater  

91 Douanetoezicht  37, 42, 58 

92 Vervoer naar de plaats van bestemming  38 

94 Vervoer in bijzondere omstandigheden  39 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

101- 103 Douanestatus van goederen Doel: aanpassing van de 

beginselen betreffende de 

vaststelling van de 

douanestatus van goederen 

83, 164 

104 Douaneaangifte van goederen en 

douanetoezicht op communautaire 

goederen 

 59 

105  Bevoegde douanekantoren  60 

107 Soorten douaneaangiften  61 

108 Inhoud van een aangifte en bij te voegen 

documenten 

 62, 76, 77 

109 Vereenvoudigde aangifte  76 

110 Aanvullende aangifte  76 

116 Vereenvoudiging van 

douaneformaliteiten en -controles 

 19 

136 Vergunning (voor een bijzondere 

regeling) 

 85, 86, 87, 88, 94, 95, 

100, 104, 116, 117, 

132, 133, 138, 147, 148 

139 Overdracht van rechten en plichten  90  

140 Verkeer van goederen (die onder een 

bijzondere regeling zijn geplaatst) 

 91, 111 

142 Equivalente goederen  114, 115 

144 Extern douanevervoer  91 

145 Intern douanevervoer  163, 164 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

166 Regeling bijzondere bestemming  82 

167 Opbrengst (veredeling)  119 

173 Systeem uitwisselingsverkeer  154, 155, 156 

174 Voorafgaande invoer van vervangende 

producten 

 154, 157 

175-177 Goederen die het douanegebied verlaten 

 verplichting tot indiening van een 

aangifte vóór vertrek 

 maatregelen tot vaststelling van 

bepaalde bijzonderheden 

 douanetoezicht en formaliteiten 

bij uitgaan 

 161, 162, 182 bis, 182 

ter, 182 quater, 183  

178 Communautaire goederen (uitvoer en 

wederuitvoer) 

 161 

179 Niet-communautaire goederen (uitvoer 

en wederuitvoer) 

 182, 182 quater 

180 Summiere aangifte bij uitgaan (uitvoer en 

wederuitvoer) 

 182 quater, 182 

quinquies 

181 Wijziging van de summiere aangifte bij 

uitgaan 

 182 quinquies 

182  Tijdelijke uitvoer (vrijstelling van 

uitvoerrechten) 

 - 
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3. Bepalingen van het GDW waarvoor aanpassing wordt verwacht 

Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

6 Gegevensbescherming  15 

8 Verstrekking van inlichtingen door de 

douaneautoriteiten 

 - 

9 Verstrekking van inlichtingen aan de 

douaneautoriteiten 

 14 

12 Vertegenwoordigingsbevoegdheid  5 

16 Beschikkingen betreffende de toepassing 

van de douanewetgeving - Algemene 

bepalingen 

 6, 7, 10 

18 Nietigverklaring van gunstige 

beschikkingen 

 8 

19 Intrekking en wijziging van gunstige 

beschikkingen 

 9 

20 Beschikkingen betreffende bindende 

inlichtingen 

 12 

21 Opleggen van sancties Met uitzondering van lid 3 

(kennisgeving aan de 

Commissie)  

- 

23 Recht op beroep  243 

24 Schorsing van de tenuitvoerlegging  244 

25 Douanecontrole Met uitzondering van de 

tweede alinea van lid 2 en 

van lid 3 - relevant voor EU. 

13 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

26 Samenwerking tussen autoriteiten Met uitzondering van lid 2 - 

relevant voor EU 

13 

27 Controle na vrijgave  78 

30 Heffingen en kosten  11 

32 Termijnen  17 

40-43 Douanewaarde van goederen 

 Toepassingsgebied 

 Op de transactiewaarde gebaseerde 

methode voor de vaststelling van 

de douanewaarde 

 Bijkomende methoden voor de 

vaststelling van de douanewaarde 

 Uitvoeringsmaatregelen (het 

toepassingsgebied) 

 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 36 

95-96 Aanbrengen, lossen en onderzoek van 

goederen 

 40, 41, 46, 47,  

97-98 Formaliteiten na het aanbrengen 

 Verplichting tot plaatsing van 

(niet-communautaire) goederen 

onder een douaneregeling 

 Goederen die worden geacht in 

tijdelijke opslag te zijn geplaatst 

 48, 50, 58 

99-100 Goederen die onder een regeling 

douanevervoer zijn vervoerd 

 Ontheffing voor goederen die 

onder douanevervoer aankomen 

 Bepalingen van toepassing op niet-

communautaire goederen na 

beëindiging van een regeling 

douanevervoer 

 54, 55 



EU/UA/Bijlage XV/nl 14 

Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

111- 114 Op alle douaneaangiften toepasselijke 

bepalingen 

 Persoon die een aangifte indient 

 Aanvaarding van een aangifte 

 Wijziging van een aangifte 

 Ongeldigmaking van een aangifte 

 63, 64, 65, 66, 67, 76 

115 Vergemakkelijking van de opstelling van 

douaneaangiften betreffende goederen die 

onder verschillende 

tariefonderverdelingen vallen 

 81 

117- 121 Verificatie 

 Verificatie van een douaneaangifte 

 Onderzoek en monsterneming van 

goederen 

 Gedeeltelijk onderzoek en 

monsterneming van goederen 

 Resultaten van de verificatie 

 Identificatiemaatregelen 

Met uitzondering van de 

bepalingen over de 

rechtsgevolgen in het gehele 

douanegebied van de 

Gemeenschap 

19, 68, 69, 70, 71, 72 

123- 124 Vrijgave 

 Vrijgave van de goederen 

 Vrijgave afhankelijk van betaling 

van het met de douaneschuld 

overeenkomende bedrag aan in- of 

uitvoerrechten of zekerheidstelling 

 73, 74 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

125- 127 Verwijdering van goederen 

 Vernietiging van goederen 

 Door te douaneautoriteiten te 

nemen maatregelen 

 Afstand van goederen 

 56, 57, 75, 182 

129 In het vrije verkeer brengen - 

Toepassingsgebied en werking 

 79 

130- 132 Terugkerende goederen 

 Toepassingsgebied en werking 

 Gevallen waarin geen vrijstelling 

van invoerrechten wordt verleend 

 Goederen die eerder onder de 

regeling actieve veredeling waren 

geplaatst 

 185, 186, 187 

135 Bijzondere regelingen - 

Toepassingsgebied 

 84 

137 Administratie  105, 106, 107, 176 

138 Zuivering van een regeling  89 

141 Gebruikelijke behandelingen  109, 173 

148-150 Opslag – Gemeenschappelijke bepalingen 

 Toepassingsgebied 

 Verantwoordelijkheden van de 

houder van de vergunning of de 

regeling 

 Duur van een opslagregeling 

 98, 101, 102, 108, 166, 

171,  
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

151- 152 Tijdelijke opslag 

 Het plaatsen van goederen in 

tijdelijke opslag 

 Goederen in tijdelijke opslag 

 50, 51, 52, 53 

153-154 Regeling douane-entrepots 

 Opslag in douane-entrepots 

 (Communautaire) goederen, 

bijzondere bestemming en 

veredeling 

 99, 106, 110 

155-161 Vrije zones 

 Instelling van vrije zones 

 Gebouwen en activiteiten in vrije 

zones 

 Aanbrenging van goederen en 

plaatsing onder de regeling 

 (Communautaire) goederen in 

vrije zones 

 (Niet-communautaire) goederen in 

vrije zones 

 Goederen uit een vrije zone 

brengen 

 Douanestatus 

 167, 168, 169, 170, 

172, 173, 175, 177, 

180, 181 
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Artikel Onderwerp Opmerking Artikelen van het 

huidige douanewetboek 

(Concordantie met 

Verordening (EEG) 

nr. 2913/92) 

162-165 Tijdelijke invoer 

 Toepassingsgebied 

 Termijn gedurende welke 

goederen zich onder de regeling 

tijdelijke invoer mogen bevinden 

 Situaties die onder de regeling 

tijdelijke invoer vallen 

 Bedrag aan invoerrecht bij 

tijdelijke invoer met gedeeltelijke 

vrijstelling van invoerrechten 

 137, 139, 140, 141, 

142, 143 

168-170 Actieve veredeling 

 Toepassingsgebied 

 Termijn voor zuivering 

 Tijdelijke wederuitvoer voor 

verdere veredeling 

 114, 118, 123, 130, 182  

171-172 Passieve veredeling 

 Toepassingsgebied 

 Gratis herstelde goederen 

 145, 146, 149, 150, 

151, 152, 153 

 

_______________ 
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BIJLAGE XVI 

 

BIJLAGE XVI bij hoofdstuk 6 

LIJST VAN VOORBEHOUDEN INZAKE VESTIGING; 

LIJST VAN VERBINTENISSEN INZAKE  

GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTVERLENING; 

LIJST VAN VOORBEHOUDEN INZAKE DIENSTVERLENERS  

OP CONTRACTBASIS EN BEOEFENAARS VAN EEN VRIJ BEROEP 

 

 

EU-partij 

 

1. Voorbehouden in overeenstemming met artikel 88, lid 2 (vestiging): bijlage XVI-A 

 

2. Lijst van verbintenissen overeenkomstig artikel 95, lid 1 (grensoverschrijdende 

dienstverlening): bijlage XVI-B 

 

3. Voorbehouden in overeenstemming met de artikelen 101 (dienstverleners op contractbasis) 

en 102 (beoefenaars van een vrij beroep): bijlage XVI-C 
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Oekraïne 

 

4. Voorbehouden in overeenstemming met artikel 88, lid 3 (vestiging): bijlage XVI-D 

 

5. Lijst van verbintenissen overeenkomstig artikel 95, lid 1 (grensoverschrijdende 

dienstverlening): bijlage XVI-E 

 

6. Voorbehouden in overeenstemming met de artikelen 101 (dienstverleners op contractbasis) 

en 102 (beoefenaars van een vrij beroep): bijlage XVI-F 

 

7. In de bijlagen XVI-A, XVI-B en XVI-C worden de volgende afkortingen gebruikt: 

 

AT Oostenrijk 

BE België 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië 

DE Duitsland 

DK Denemarken 

EU Europese Unie, met inbegrip van al haar lidstaten 

ES Spanje 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 
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EL Griekenland 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SK Slowakije 

SI Slovenië 

SE Zweden 

UK Verenigd Koninkrijk 

 

8. In de bijlagen XVI-D, XVI-E en XVI-F wordt de volgende afkorting gebruikt: 

 

UA Oekraïne 

 

_____________ 
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BIJLAGE XVI-A 

 

 

BIJLAGE XVI-A bij hoofdstuk 6 

VOORBEHOUDEN VAN DE EU-PARTIJ INZAKE VESTIGING 

(zoals bedoeld in artikel 88, lid 2) 

 

1. In onderstaande lijst worden de economische activiteiten vermeld waarvoor voorbehouden 

van de EU uit hoofde van artikel 88, lid 2, ten aanzien van de nationale behandeling of de 

meestbegunstigingsbehandeling van toepassing zijn op vestigingen en investeerders uit Oekraïne. 

 

De lijst bevat de volgende elementen: 

 

a) een lijst van horizontale voorbehouden die van toepassing zijn op alle sectoren en 

subsectoren; 

 

b) een lijst van sector- of subsectorspecifieke voorbehouden, met de voor de betrokken sector of 

subsector van toepassing zijnde voorbehouden. 

 

Een voorbehoud ten aanzien van een activiteit die niet geliberaliseerd (niet geconsolideerd) is, 

wordt als volgt tot uitdrukking gebracht: "Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of 

meestbegunstigingsbehandeling".  
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Wanneer een voorbehoud onder a) of b) slechts lidstaatspecifieke voorbehouden bevat, gaan de 

niet-vermelde lidstaten in de betrokken sector de in artikel 88, lid 2, bedoelde verplichtingen zonder 

voorbehouden aan (het ontbreken van lidstaatspecifieke voorbehouden in een bepaalde sector doet 

geen afbreuk aan horizontale voorbehouden of aan eventuele voor de hele EU geldende 

sectorspecifieke voorbehouden). 

 

2. In overeenstemming met artikel 85, lid 3, van de overeenkomst bevat onderstaande lijst geen 

maatregelen betreffende door de partijen toegekende subsidies. 

 

3. Voor sectoren die betrokken zijn bij de aanpassing van de regelgeving, zoals bedoeld in 

bijlage XVII, worden de hieronder vermelde beperkingen opgeheven in overeenstemming met 

artikel 4, lid 3, van bijlage XVII. 

 

4. De uit de onderstaande lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe 

werking, zodat er niet rechtstreeks rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien. 

 

Horizontale voorbehouden 

 

Openbare nutsbedrijven 

 

EU: economische activiteiten die op nationaal of lokaal niveau als openbare nutsbedrijven worden 

beschouwd, kunnen voorbehouden zijn aan overheidsmonopolies; ook kunnen hiervoor exclusieve 

rechten aan particuliere exploitanten zijn verleend. 
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Investeringen en soorten vestiging 

 

EU: de behandeling die wordt toegepast ten aanzien van dochterondernemingen (van Oekraïense 

vennootschappen) die overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en die hun 

statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging binnen de Unie hebben, wordt niet uitgebreid tot 

filialen of agentschappen die door een Oekraïense vennootschap in een lidstaat zijn opgericht. 

 

EU: in sommige lidstaten is oprichting in de EU vereist voor vestiging in bepaalde 

dienstensectoren.1  

 

EE: indien niet minstens de helft van de leden van de raad van bestuur van een particuliere of 

openbare vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn verblijfplaats in Estland, in een andere 

lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, moet de vennootschap het 

handelsregister informatie (inclusief adres) verstrekken over een persoon die zijn verblijfplaats in 

Estland heeft en die gerechtigd is om namens de vennootschap procedurele documenten van de 

vennootschap te ontvangen en aan de vennootschap gerichte intentieverklaringen te aanvaarden. 

 

AT: algemeen directeuren van filialen van rechtspersonen moeten ingezetene van Oostenrijk zijn; 

natuurlijke personen die binnen een rechtspersoon of filiaal verantwoordelijk zijn voor de naleving 

van de Oostenrijkse handelswetgeving, moeten een verblijfplaats in Oostenrijk hebben. 

                                                 
1 Voor de duidelijkheid: onder "oprichting " wordt de vestiging van een rechtspersoon verstaan. 
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FI: een buitenlandse rechtspersoon die handel drijft als vennoot in een Finse commanditaire 

vennootschap of vennootschap onder firma, heeft een handelsvergunning van het Nationaal 

Octrooi- en registratiebureau nodig, tenzij de rechtspersoon al in de EER gevestigd is. Indien een 

buitenlandse organisatie een onderneming of handelsonderneming wil beginnen door een filiaal in 

Finland op te richten, heeft zij een handelsvergunning nodig. Voor alle sectoren geldt dat ten minste 

een van de leden of plaatsvervangende leden van de raad van bestuur ingezetene van een EER-

lidstaat moet zijn; voor bepaalde ondernemingen kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt.  

 

FI: de aankoop van aandelen door buitenlanders die daardoor meer dan een derde van de 

stemrechten in een grote Finse vennootschap of onderneming (met meer dan 1000 werknemers, een 

omzet van meer dan 168 miljoen euro of een balanstotaal van meer dan 168 miljoen euro) 

verwerven, moet worden goedgekeurd door de Finse overheid; deze goedkeuring kan alleen worden 

geweigerd als er grote nationale belangen op het spel staan. Deze beperkingen zijn niet van 

toepassing op telecommunicatiediensten, behalve voor het vereiste ten aanzien van het 

ingezetenschap van bestuursleden.  

 

SK: buitenlandse natuurlijke personen wier naam in het handelsregister moet worden opgenomen 

als gemachtigde van de ondernemer (vennootschap), moeten een tijdelijke verblijfsvergunning in 

Slowakije overleggen. 

 

HU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor de 

aankoop van staatseigendom. 
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PL: alle sectoren behalve rechtskundige diensten en gezondheidszorg: een buitenlandse 

dienstverlener kan zich uitsluitend vestigen in de vorm van een commanditaire, een besloten of een 

naamloze vennootschap.  

 

Aankoop van onroerend goed 

 

In de volgende lidstaten is de aankoop van onroerend goed aan beperkingen onderworpen. 

 

AT: voor de verwerving, aankoop, huur of pacht van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke 

of rechtspersonen is toestemming nodig van de bevoegde regionale autoriteiten (Länder) die zullen 

beoordelen of er al dan niet grote economische, sociale of culturele belangen in het geding zijn. 

 

BG: buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen kunnen geen grond verwerven (ook niet via een 

filiaal). Bulgaarse rechtspersonen met buitenlandse participatie kunnen geen landbouwgrond 

verwerven. Buitenlandse rechtspersonen en buitenlandse burgers die hun vaste verblijfplaats in het 

buitenland hebben, kunnen gebouwen en beperkte eigendomsrechten (gebruiksrecht, bouwrecht, 

recht van bovenbouw en erfdienstbaarheden) op onroerend goed verwerven.  

 

CZ: buitenlandse rechtspersonen kunnen alleen landbouwgrond en bos verwerven wanneer zij 

permanent in Tsjechië gevestigd zijn. Voor landbouwgrond en bos in handen van de overheid 

gelden speciale regels. Deze beperkingen zijn geldig tot zeven jaar na de toetreding van Tsjechië tot 

de EU. 
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DK: beperkingen met betrekking tot de aankoop van onroerend goed door niet-ingezeten natuurlijke 

en rechtspersonen. Er zijn beperkingen met betrekking tot aankopen van landbouwbedrijven door 

buitenlandse natuurlijke personen en rechtspersonen. 

 

HU: behoudens uitzonderingen in de wetgeving inzake landbouwgrond mogen buitenlandse 

natuurlijke en rechtspersonen geen landbouwgrond verwerven. Voor de aankoop van onroerend 

goed moeten buitenlanders vergunning krijgen van de bevoegde overheidsdienst van de plaats waar 

het onroerend goed gelegen is. 

 

EE: beperkingen op de verwerving van landbouwgrond, bos en grond in grensgebieden.  

 

EL: volgens Wet nr. 1892/90 moet het ministerie van Defensie toestemming verlenen voor de 

aankoop van grond in grensgebieden. In de administratieve praktijk wordt gemakkelijk 

toestemming verleend voor directe investeringen. 

 

HR: niet geconsolideerd met betrekking tot de overname van onroerend goed door dienstverleners 

die niet gevestigd en opgericht zijn in Kroatië. De overname van onroerend goed zoals vereist voor 

de levering van diensten door ondernemingen die als rechtspersonen gevestigd en opgericht zijn in 

Kroatië, is toegestaan. Voor de overname van onroerend goed zoals vereist voor de levering van 

diensten door filialen, is de goedkeuring van het Ministerie van Justitie vereist. Buitenlandse 

natuurlijke en rechtspersonen kunnen geen landbouwgrond verwerven. 

 

MT: de eisen van de Maltese wet- en regelgeving inzake de aankoop van onroerend goed blijven 

van toepassing.  
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LT: het in eigendom verwerven van grond, binnenwateren en bos is toegestaan voor buitenlanders 

die aan de criteria voor Europese en trans-Atlantische integratie voldoen. De procedure, 

voorwaarden en beperkingen ten aanzien van de verwerving van grond worden in de grondwet 

vastgesteld. 

 

LV: beperkingen ten aanzien van de verwerving van grond in plattelandsgebieden, steden en 

stedelijke gebieden.  

 

PL: voor de directe of indirecte verwerving van onroerend goed is een vergunning nodig. De 

vergunning wordt verleend bij administratief besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, met 

instemming van de minister van Nationale Defensie, en, in het geval van een landbouwbedrijf, ook 

met instemming van de minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling.  

 

RO: natuurlijke personen die niet de Roemeense nationaliteit hebben en ook niet in Roemenië 

wonen en niet-Roemeense rechtspersonen die hun hoofdkantoor niet in Roemenië hebben, kunnen 

geen grond verwerven via een akte inter vivos. 

 

SI: filialen van buitenlandse rechtspersonen in Slovenië mogen uitsluitend onroerend goed (met 

uitzondering van grond) verwerven voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de 

economische activiteiten waarvoor zij zijn opgericht.  

 

SK: buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen kunnen geen landbouwgrond en bos verwerven. 

Voor bepaalde andere categorieën onroerend goed gelden speciale regels. 
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Voorbehouden per sector 

 

Landbouw, jacht 

 

FR: voor de vestiging van landbouwbedrijven door niet-EU-vennootschappen en de aankoop van 

wijngaarden door niet-EU-investeerders is toestemming vereist.  

 

HR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot landbouwactiviteiten. 

 

Visserij en aquacultuur 

 

EU: tenzij anders bepaald, kunnen de toegang tot en het gebruik van biologische hulpbronnen en 

visserijgronden in maritieme wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van lidstaten van 

de Europese Unie vallen, beperkt worden tot vissersvaartuigen die de vlag van een lidstaat van de 

Europese Unie voeren. 
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Winning van delfstoffen  

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

rechtspersonen uit Oekraïne die worden gecontroleerd1 door natuurlijke of rechtspersonen uit een land 

dat goed is voor meer dan 5 % van de EU-invoer van aardolie of aardgas2, tenzij de EU aan 

natuurlijke of rechtspersonen uit dat land uitgebreid toegang tot deze sector verleent in het kader van 

een met dat land gesloten overeenkomst inzake economische integratie. 

 

Vervaardiging  

 

Uitgave, druk en reproductie van opgenomen media3 

 

IT: nationaliteitsvereiste voor eigenaars van uitgeverijen en drukkerijen. 

 

HR: verplicht ingezetenschap voor uitgave, druk en reproductie van opgenomen media. 

                                                 
1 Een rechtspersoon wordt door een of meer andere natuurlijke of rechtspersonen gecontroleerd wanneer die 

bevoegd zijn om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 % van de aandelen in handen zijn van één 

rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
2 Op basis van cijfers die door het directoraat-generaal Energie worden gepubliceerd in het meest recente 

statistische EU-zakboek voor energie: invoer van ruwe olie uitgedrukt in gewicht, en invoer van gas in calorische 

waarde. 
3 De sector is beperkt tot vervaardiging. Hij omvat geen audiovisuele activiteiten of activiteiten met een culturele 

inhoud. 
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Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten1  

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

rechtspersonen uit Oekraïne die worden gecontroleerd2 door natuurlijke of rechtspersonen uit een land 

dat goed is voor meer dan 5 % van de EU-invoer van aardolie of aardgas3, tenzij de EU aan 

natuurlijke of rechtspersonen uit dat land uitgebreid toegang tot deze sector verleent in het kader van 

een met dat land gesloten overeenkomst inzake economische integratie. 

                                                 
1 De horizontale beperking op openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
2 Een rechtspersoon wordt door een of meer andere natuurlijke of rechtspersonen gecontroleerd wanneer die 

bevoegd zijn om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 % van de aandelen in handen zijn van één 

rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
3 Op basis van cijfers die door het directoraat-generaal Energie worden gepubliceerd in het meest recente 

statistische EU-zakboek voor energie: invoer van ruwe olie uitgedrukt in gewicht, en invoer van gas in calorische 

waarde. 
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Productie, transmissie en distributie voor eigen rekening van elektriciteit, gas, stoom en warm 

water1 (met uitzondering van de productie van elektriciteit met kernenergie)  

 

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit voor eigen rekening 

 

Productie van gas; distributie voor eigen rekening van gasvormige brandstoffen via leidingen 

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor de 

productie van elektriciteit, de transmissie en distributie van elektriciteit voor eigen rekening, de 

productie van gas, en de distributie van gasvormige brandstoffen.  

 

Voor de productie, transmissie en distributie van stoom en warm water  

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

rechtspersonen die worden gecontroleerd2 door natuurlijke of rechtspersonen uit een niet-EU-land 

dat goed is voor meer dan 5 % van de EU-invoer van olie, elektriciteit of aardgas. Niet 

geconsolideerd voor de oprichting van rechtstreekse filialen (oprichting als vennootschap is vereist). 

                                                 
1 De horizontale beperking op openbare nutsbedrijven is van toepassing. 
2 Een rechtspersoon wordt door een of meer andere natuurlijke of rechtspersonen gecontroleerd wanneer die 

bevoegd zijn om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 % van de aandelen in handen zijn van één 

rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
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Zakelijke dienstverlening  

 

Professionele diensten 

 

EU1: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot rechtskundig advies en juridische documentatie en certificering door beoefenaars van 

juridische beroepen die met publieke functies zijn belast, zoals notarissen. 

                                                 
1 Het verlenen van rechtskundige diensten is uitsluitend toegestaan met betrekking tot internationaal publiekrecht, 

EU-recht en het recht van de jurisdicties waar de investeerder of zijn personeel gekwalificeerd is als advocaat, en 

is, net als andere diensten, onderworpen aan de vergunningsvereisten en -procedures die van toepassing zijn in 

de lidstaten van de Europese Unie. Voor advocaten die rechtskundige diensten verlenen met betrekking tot 

internationaal publiekrecht en buitenlands recht, kunnen deze onder meer de vorm aannemen van de naleving 

van plaatselijke beroepscodes, gebruik van de titel uit het eigen land (tenzij erkenning met de titel in het gastland 

werd verkregen), vereisten in verband met verzekeringen, gewone registratie bij de balie van het gastland of een 

vereenvoudigde toegang tot de balie van het gastland via een bekwaamheidstest en een wettelijk of professioneel 

domicilie in het gastland. Rechtskundige diensten met betrekking tot EU-recht moeten in principe worden 

uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in de EU tot de balie is toegelaten en 

persoonlijk optreedt, en rechtskundige diensten met betrekking tot het recht van een lidstaat van de Europese 

Unie moeten in principe worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat die in die lidstaat 

tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt. Voor vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere 

bevoegde instanties in de EU kan daarom volledige toelating tot de balie in de betrokken lidstaat van de 

Europese Unie noodzakelijk zijn aangezien dat de beoefening van het nationale en het EU-procesrecht inhoudt. 

Niettemin mogen buitenlandse advocaten die niet ten volle tot de balie zijn toegelaten in bepaalde lidstaten in 

civielrechtelijke procedures een partij vertegenwoordigen die onderdaan is van of behoort tot de staat waarin de 

advocaat gemachtigd is zijn beroep uit te oefenen. 
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AT: wat rechtskundige diensten betreft, mogen de participatie van buitenlandse advocaten (die in 

hun eigen land volledig gekwalificeerd moeten zijn) in het aandelenkapitaal van een 

advocatenkantoor en hun aandeel in het bedrijfsresultaat maximaal 25 % bedragen. Zij mogen in de 

besluitvorming geen beslissende invloed hebben. Voor buitenlandse minderheidsinvesteerders, of 

hun gekwalificeerde personeel, is het verlenen van rechtskundige diensten uitsluitend toegestaan 

met betrekking tot internationaal publiekrecht en het recht van de jurisdictie waar de investeerder of 

zijn personeel gekwalificeerd is als advocaat; voor het verlenen van rechtskundige diensten met 

betrekking tot intern recht (EU-recht en nationaal recht), met inbegrip van vertegenwoordiging voor 

rechtbanken, is volledige toelating tot de balie nodig, en hiervoor geldt een nationaliteitseis. 

 

Accountants, boekhouders, auditors en belastingconsulenten die op grond van buitenlandse 

wetgeving gerechtigd zijn hun beroep uit te oefenen, mogen voor maximaal 25 % in het 

aandelenkapitaal van een bedrijf participeren en mogen niet meer dan 25 % van de stemrechten 

hebben. Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

artsen (behalve tandartsen, psychologen en psychotherapeuten) en dierenartsen. 

 

BG: wat rechtskundige diensten betreft, zijn sommige rechtsvormen ("advokatsko sadrujie" en 

"advokatsko drujestvo") voorbehouden aan advocaten die in Bulgarije ten volle tot de balie zijn 

toegelaten. Wat architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs (inclusief 

geïntegreerde diensten) betreft, kunnen buitenlandse natuurlijke en rechtspersonen die krachtens 

hun nationale wetgeving erkend zijn als ontwerper en hiervoor over een vergunning beschikken, 

alleen dan onafhankelijk werken ontwerpen en toezicht op de bouw ervan uitoefenen nadat zij een 

aanbestedingsprocedure hebben gewonnen en als contractant zijn geselecteerd onder de 

voorwaarden en volgens de procedure die is neergelegd in de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten. 
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FR: wat rechtskundige diensten betreft, zijn bepaalde rechtsvormen ("association d'avocats" en 

"société en participation d'avocat") voorbehouden aan advocaten die in Frankrijk ten volle tot de balie 

zijn toegelaten. Wat architecten, artsen, psychologen, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten en paramedisch personeel betreft, hebben buitenlandse investeerders uitsluitend 

toegang tot de rechtsvormen "société d'exercice liberal" en "société civile professionnelle".  

 

HR: niet geconsolideerd, behalve voor adviezen over het recht van het eigen land, buitenlands recht 

en internationaal recht. Vertegenwoordiging van partijen voor de rechtbank kan alleen worden 

verricht door leden van de Kroatische balie (in het Kroatisch: "odvjetnici"). Om lid te worden van 

de balie is ingezetenschap verplicht. Bij gerechtelijke procedures die een internationaal element 

omvatten, kunnen de partijen wel worden vertegenwoordigd voor de arbitragerechtbank. Hierbij 

gaat het om ad-hocrechtbanken door advocaten die in een ander land lid zijn van de balie.  

 

Om boekhoudkundige controles te verrichten is een vergunning vereist. Natuurlijke en rechts-

personen mogen bouwkundige en technische diensten leveren na goedkeuring door respectievelijk 

de Kroatische beroepsvereniging van architecten en de Kroatische beroepsvereniging van 

ingenieurs.  

 

Voor alle personen die rechtstreeks aan patiënten diensten verlenen of patiënten behandelen, is een 

vergunning van hun beroepsvereniging vereist. 

 

HU: een vestiging moet de vorm aannemen van een partnerschap met een Hongaarse advocaat 

(ügyvéd), een Hongaars advocatenkantoor (ügyvédi iroda) of een vertegenwoordiging. 
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PL: buitenlandse advocaten hebben uitsluitend toegang tot de rechtsvormen geregistreerde 

vennootschap, commanditaire vennootschap en commanditaire vennootschap op aandelen, maar 

voor EU-advocaten zijn ook andere rechtsvormen beschikbaar. 

 

FI: wat audits betreft, moet minstens één van de auditors van een Finse vennootschap Fins ingezetene 

zijn. 

 

LT: wat audits betreft, moet ten minste drie kwart van de aandelen van een auditonderneming 

toebehoren aan auditors of auditondernemingen uit de EU of de EER. Voor de volledige toelating tot 

de balie, die vereist is voor de beoefening van het interne recht (EU-recht en nationaal recht), geldt 

een nationaliteitsvereiste. 

 

LV: in een handelsonderneming van beëdigde auditors moet meer dan 50 % van de aandelen met 

stemrecht in handen zijn van beëdigde auditors of handelsondernemingen van beëdigde auditors in 

de EU of de EER. 

 

Onderzoek en ontwikkeling 

 

EU: voor door de overheid gefinancierd speur- en ontwikkelingswerk kunnen exclusieve rechten 

en/of vergunningen alleen worden toegekend aan EU-onderdanen en aan EU-rechtspersonen die 

hun hoofdvestiging in de EU hebben.  
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Verhuur/lease zonder bedieningspersoneel 

 

EU: wat verhuur en lease van luchtvaartuigen betreft, moeten de luchtvaartuigen eigendom zijn van 

hetzij natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitsvoorwaarden voldoen, hetzij aan 

rechtspersonen die voldoen aan specifieke voorwaarden met betrekking tot kapitaalbezit en 

zeggenschap (waaronder nationaliteit van de directeurs), maar voor kortlopende leasecontracten 

kunnen ontheffingen worden verleend. 

 

Overige zakelijke diensten 

 

AT: wat de werving en selectie van personeel en uitzendbureaus betreft, kan alleen vergunning 

worden verleend aan rechtspersonen die hun hoofdkantoor in de EER hebben en waarvan de leden 

van de raad van bestuur of de beherende vennoten/aandeelhouders die bevoegd zijn de 

rechtspersoon te vertegenwoordigen, EER-burger zijn en in de EER woonachtig zijn. 

 

BE: wat beveiligingsdiensten betreft, moeten de managers EU-burger zijn en in de EU woonachtig 

zijn. 

 

FI: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot aanverwante diensten (d.w.z. medische diensten, met inbegrip van diensten van 

psychologen, tandartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel). 

 

EL: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot tandtechnici. 

 

LV: wat opsporingsdiensten betreft, kunnen alleen detectivebureaus waarvan het hoofd en elke 

persoon die een functie in de administratie daarvan heeft, EU- of EER-onderdaan is, een vergunning 

krijgen. Wat beveiligingsdiensten betreft, kan alleen een vergunning worden verkregen wanneer ten 

minste de helft van het aandelenkapitaal in het bezit van natuurlijke of rechtspersonen uit de EU of 

de EER is. 
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LT: beveiligingsdiensten mogen uitsluitend worden verleend door personen die onderdaan zijn van 

een lidstaat van de EER of de NAVO. 

 

EE: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

beveiligingsdiensten. 

 

HR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor de 

werving en selectie van personeel, opsporings- en beveiligingsdiensten.  

 

PL: wat opsporingsdiensten betreft, kan een vergunning worden verleend aan een ondernemer die 

een natuurlijk persoon is of aan een gevolmachtigde die in het bezit is van een vergunning als 

detective. Indien de ondernemer geen natuurlijk persoon is, moet ten minste een van de leden die de 

onderneming mogen vertegenwoordigen of die een volmacht hebben, vergunning hebben het beroep 

uit te oefenen. Deze vergunning kan worden verleend aan een Pools onderdaan of aan een burger 

van een andere EU-lidstaat, EER-staat of Zwitserland. Een vergunning voor het verrichten van 

beveiligingsdiensten kan worden verleend aan een ondernemer die een natuurlijk persoon met een 

tweedegraads beroepsvergunning is,; De vergunning voor de uitoefening van het beroep kan 

uitsluitend worden verleend aan een Pools onderdaan of aan een burger van een andere EU-lidstaat, 

EER-staat of Zwitserland.  

 

PL: de hoofdredacteur van dagbladen en tijdschriften moet de Poolse nationaliteit hebben. 
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DK: wat beveiligingsdiensten betreft, moeten de managers en de meeste leden van de raad van 

bestuur in Denemarken wonen.  

 

SK: Wat opsporings- en beveiligingsdiensten betreft, kunnen uitsluitend vergunningen worden 

verleend wanneer er geen veiligheidsrisico is en alle managers onderdaan zijn van een EU-lidstaat, 

een EER-staat of Zwitserland.  

 

ES: voor de toegang tot beveiligingsdiensten is een vergunning vereist. 

 

FR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor het 

verlenen van rechten op het gebied van de werving en selectie van personeel. 

 

PT: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

opsporingsdiensten. 

 

Handel: 

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot de handel in wapens, munitie en explosieven. 

 

HR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot de handel in tabaksproducten. 

 

FR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor het 

verlenen van exclusieve rechten op het gebied van de detailhandel in tabakswaren. 
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FI: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot de handel in alcoholische dranken en farmaceutische producten. 

 

AT: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot de handel in farmaceutische producten. 

 

Financial services1 

 

EU: alleen bedrijven met statutaire zetel in de Europese Unie kunnen als bewaarder van activa van 

beleggingsfondsen optreden. Voor het beheer van unit trusts en beleggingsfondsen moet een 

gespecialiseerde beheermaatschappij worden opgericht met hoofdkantoor en statutaire zetel in 

dezelfde lidstaat. 

 

BG: pensioenverzekeringen kunnen worden aangeboden via participatie in naar Bulgaars recht 

opgerichte verzekeringsmaatschappijen. De voorzitters van de raad van beheer en de raad van 

bestuur moeten hun vaste verblijfplaats in Bulgarije hebben. Om een filiaal of agentschap te kunnen 

oprichten met het oog op het aanbieden van bepaalde soorten verzekeringen, moet een buitenlandse 

verzekeringsmaatschappij in haar land van herkomst over een vergunning voor het aanbieden van 

dezelfde soorten verzekeringen beschikken.  

 

HR: geen, behalve voor vereffenings- en verrekeningsdiensten waarbij het Centraal agentschap voor 

bewaringsdiensten de enige aanbieder in Kroatië is. Toegang tot de diensten van het agentschap 

wordt op niet-discriminerende wijze verleend aan niet-ingezetenen.  

                                                 
1 De horizontale beperking voor het verschil in behandeling tussen filialen en dochterondernemingen is van 

toepassing. Buitenlandse filialen kunnen uitsluitend een vergunning krijgen om op het grondgebied van een 

lidstaat diensten aan te bieden onder de in de wetgeving van die lidstaat gestelde voorwaarden en kunnen daarom 

verplicht worden om te voldoen aan bepaalde specifieke prudentiële voorschriften.  
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HU: het beheer van de activa van de binnenlandse verplichte particuliere pensioenfondsen en van 

vrijwillige onderlinge verzekeringsfondsen is voorbehouden aan vennootschappen die hun zetel in 

een EU-lidstaat hebben, en aan filialen daarvan.  

 

PT: pensioenfondsen mogen uitsluitend worden beheerd door gespecialiseerde ondernemingen die 

met dat doel naar Portugees recht zijn opgericht, door verzekeringsondernemingen die in Portugal 

zijn gevestigd en gemachtigd zijn levensverzekeringen aan te bieden of door entiteiten die in andere 

EU-lidstaten pensioenfondsen mogen beheren.  

 

Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen die een filiaal in Portugal willen oprichten, moeten 

minstens vijf jaar praktijkervaring kunnen aantonen.  

 

FI: Voor verzekeringsmaatschappijen die wettelijke pensioenverzekering aanbieden moeten 

minstens de helft van de financiers en de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht in de 

EU wonen, tenzij de bevoegde instantie ontheffing verleent.  

 

Voor andere verzekeringsmaatschappijen dan deze die wettelijke pensioenverzekering aanbieden, 

bestaat er een verplichting van verblijfplaats voor ten minste een lid van de raad van bestuur en van 

de raad van toezicht. 
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IT: alleen banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsmaatschappijen en ondernemingen die 

overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie geharmoniseerde icbe's beheren en hun 

hoofdkantoor in de Europese Unie hebben, alsook naar Italiaans recht opgerichte icbe's, mogen de 

middelen van pensioenfondsen beheren. In geval van huis-aan-huis-verkoop moeten intermediairs 

gebruik maken van de diensten van erkende verkopers van financiële producten, die in het 

Italiaanse register zijn opgenomen. Vertegenwoordigingen van buitenlandse intermediairs mogen 

geen activiteiten in verband met beleggingsdiensten verrichten. 

 

LT: uitsluitend bedrijven met statutaire zetel of een filiaal in Litouwen kunnen als bewaarder voor 

pensioenfondsen optreden.  

 

Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs 

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs dat door de 

overheid wordt gefinancierd. Voor particulier gefinancierd onderwijs kunnen nationaliteitseisen van 

toepassing zijn voor het merendeel van de leden van het bestuur.  

 

FI: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot particulier gefinancierde gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. 

BG: Buitenlandse universiteiten kunnen geen afdelingen op het grondgebied van Bulgarije openen. 

Zij kunnen alleen faculteiten, departementen, instituten en colleges in Bulgarije openen binnen de 

structuur van en in samenwerking met Bulgaarse universiteiten. 

 

EL: op het gebied van het hoger onderwijs geen verplichtingen op het gebied van nationale 

behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met betrekking tot de oprichting van 

onderwijsinstellingen die erkende staatsdiploma's afgeven.  
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HR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot basisonderwijs.  

 

Toerisme en diensten in verband met reizen 

 

PT: voor reisbureaus en reisorganisatoren is oprichting van een onderneming met hoofdkantoor in 

Portugal verplicht. 

 

HR: vestiging in beschermde gebieden van specifiek historisch en cultureel belang en binnen 

nationale of natuurparken is onderworpen aan goedkeuring door de regering van de Republiek 

Kroatië, hetgeen kan worden geweigerd. 

 

Diensten voor cultuur, sport en recreatie.  

 

Nieuws- en persagentschappen 

 

FR: voor persagentschappen is de nationale behandeling met betrekking tot de vestiging van 

rechtspersonen gebaseerd op wederkerigheid.  

 

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele diensten  

 

HR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot bibliotheken, archieven, musea en overige publieke culturele diensten. 
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Sport en overige recreatie  

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot loterijen en kansspelen. Met het oog op de rechtszekerheid wordt verduidelijkt dat 

geen markttoegang wordt verleend. 

 

AT: wat skischolen en berggidsen betreft, moeten de algemeen directeuren van rechtspersonen 

EER-burger zijn. 

 

Vervoersdiensten  

 

Vervoer over zee 

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot nationale cabotage. 

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot de oprichting van een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder 

de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

 

FI: wat hulpdiensten van de zeevaart betreft, kunnen alleen schepen die onder Finse vlag varen 

diensten verlenen. 
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HR: wat hulpdiensten van de zeevaart betreft, wordt van buitenlandse rechtspersonen vereist dat zij 

een onderneming vestigen in Kroatië, waaraan op grond van een openbare aanbestedingsprocedure 

een concessie moet worden verleend door de havenautoriteit. Het aantal dienstverleners kan worden 

beperkt overeenkomstig de beperkingen van de havencapaciteit. 

 

Binnenvaart1  

 

EU: Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot nationale cabotage. In maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige 

overeenkomsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten inzake het Rijn-

Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten gereserveerd voor maatschappijen in de 

betrokken landen die voldoen aan de nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Onderworpen aan 

regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de Rijnvaart.  

 

HR: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor de 

binnenvaart. 

 

AT, HU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot de oprichting van een geregistreerde onderneming om een vloot te laten varen onder 

de vlag van de staat waar de onderneming gevestigd wordt. 

 

AT: met betrekking tot de binnenwateren wordt er alleen een concessie verleend aan rechtspersonen 

uit de EER, terwijl meer dan 50 % van de kapitaalaandelen en de stemrechten en de meerderheid in 

de raad van bestuur aan EER-burgers moeten zijn voorbehouden. 

                                                 
1 Met inbegrip van hulpdiensten voor de binnenvaart.  
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Luchtvervoer 

 

EU: Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten, ongeacht of het gaat om 

lijndiensten of niet, en diensten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van 

verkeersrechten, andere dan reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen, de verkoop en marketing 

van luchtvervoersdiensten, diensten in verband met geautomatiseerde boekingssystemen en andere 

aan luchtvervoersdiensten verwante diensten zoals grondafhandelingsdiensten, verhuur van 

luchtvaartuigen met bemanning en luchthavenbeheer. De voorwaarden voor wederzijdse 

markttoegang op luchtvaartgebied worden neergelegd in de overeenkomst tussen de Europese Unie 

en haar lidstaten en Oekraïne betreffende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke 

luchtvaartruimte. 

 

Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning 

 

EU: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie worden gebruikt, 

moeten geregistreerd zijn in de lidstaat van de Europese Unie die de maatschappij vergunning heeft 

verleend of elders in de Europese Unie. Wat de verhuur van luchtvaartuigen met bemanning betreft, 

moeten de luchtvaartuigen eigendom zijn van natuurlijke personen die aan specifieke 

nationaliteitscriteria voldoen, of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende 

eigendom van kapitaal en zeggenschap. De luchtvaartuigen moeten worden geëxploiteerd door een 

luchtvaartmaatschappij die eigendom is van natuurlijke personen die aan specifieke 

nationaliteitscriteria voldoen, of van rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende 

eigendom van kapitaal en zeggenschap. 
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Geautomatiseerd boekingssysteem (CRS) 

 

EU: Met betrekking tot geautomatiseerde boekingssystemen (CRS) geldt dat wanneer 

luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie geen behandeling krijgen die gelijkwaardig1 is aan 

die welke in de Europese Unie wordt gegeven door CRS-aanbieders van buiten de Europese Unie, 

dan wel wanneer CRS-aanbieders uit de Europese Unie geen behandeling krijgen die gelijkwaardig 

is aan die welke in de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie 

wordt gegeven, er maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat respectievelijk 

CRS-aanbieders uit de Europese Unie luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie en 

luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie CRS-aanbieders van buiten de Europese Unie een 

gelijkwaardige behandeling geven. 

 

Spoorvervoer 

 

HR: geen andere verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling 

met betrekking tot personen- en goederenvervoer en voor duwen en slepen, dan de behandeling uit 

hoofde van artikel 136 van hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van 

titel IV van deze overeenkomst. 

 

Wegvervoer 

 

EU: wat personenvervoer (CPC 7121 en 7122) betreft, mogen buitenlandse investeerders binnen 

een lidstaat geen vervoer aanbieden (cabotage), behalve de verhuur van busdiensten met chauffeur, 

zonder dienstregeling.  

                                                 
1 "Gelijkwaardige behandeling" wil zeggen een niet-discriminerende behandeling van luchtvaartmaatschappijen 

en aanbieders van CRS uit de Europese Unie. 
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Energiesector 

 

EU: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor 

rechtspersonen uit Oekraïne die worden gecontroleerd1 door natuurlijke of rechtspersonen uit een land 

dat goed is voor meer dan 5 % van de EU-invoer van aardolie of aardgas2, tenzij de EU aan 

natuurlijke of rechtspersonen uit dat land uitgebreid toegang tot deze sector verleent in het kader van 

een met dat land gesloten overeenkomst inzake economische integratie. 

 

EU: certificering van een transmissiesysteembeheerder die wordt gecontroleerd door een of meer 

natuurlijke of rechtspersonen uit een of meer derde landen kan worden geweigerd tenzij de beheerder 

heeft aangetoond dat certificering geen gevaar oplevert voor de continuïteit van de energievoorziening 

in een lidstaat en/of de EU, in overeenstemming met artikel 11 van Richtlijn 2009/72/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 

interne markt voor elektriciteit en artikel 11 van Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas. 

                                                 
1 Een rechtspersoon wordt door een of meer andere natuurlijke of rechtspersonen gecontroleerd wanneer die 

bevoegd zijn om een meerderheid van de directeurs te benoemen of om de activiteiten op een andere manier 

juridisch te sturen. In het bijzonder wanneer meer dan 50 % van de aandelen in handen zijn van één 

rechtspersoon, wordt deze geacht de controle te hebben. 
2 Op basis van cijfers die door het directoraat-generaal Energie worden gepubliceerd in het meest recente 

statistische EU- zakboek voor energie: invoer van ruwe olie uitgedrukt in gewicht, en invoer van gas in 

calorische waarde. 
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BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, 

SE, UK: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot andere diensten in verband met het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen dan het 

verstrekken van adviezen. 

 

LV: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot andere diensten in verband met het vervoer van aardgas via pijpleidingen dan het 

verstrekken van adviezen. 

 

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: 

geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met betrekking 

tot andere diensten in verband met de distributie van energie dan het verstrekken van adviezen. 

 

SI: geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot andere diensten in verband met de distributie van energie dan diensten in verband met 

de distributie van gas. 

 

CY: behoudt zich het recht voor wederkerigheid te vereisen voor het verlenen van een vergunning 

voor activiteiten op het gebied van prospectie, exploratie en exploitatie van koolwaterstoffen. 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XVI-B 

 

BIJLAGE XVI-B bij hoofdstuk 6 

LIJST VAN VERBINTENISSEN INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTEN 

(zoals bedoeld in artikel 95) 

 

EU-PARTIJ 

 

1. In onderstaande lijst van verbintenissen zijn de dienstensectoren opgenomen die 

overeenkomstig artikel 95 door de EU-partij zijn geliberaliseerd, alsook, door middel van 

voorbehouden, de beperkingen inzake markttoegang en nationale behandeling die gelden voor 

diensten en dienstverleners uit Oekraïne in die sectoren. De lijsten bevatten de volgende elementen: 

 

a) een eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarin de partij de verbintenis 

is aangegaan, en de liberalisering waarop de voorbehouden van toepassing zijn; 

 

b) een tweede kolom, waarin de toepasselijke voorbehouden worden beschreven. 

 

Wanneer de in b) bedoelde kolom slechts lidstaatspecifieke voorbehouden bevat, gaan de niet-

vermelde lidstaten in de betrokken sector verbintenissen zonder voorbehouden aan (het ontbreken 

van lidstaatspecifieke voorbehouden in een bepaalde sector doet geen afbreuk aan horizontale 

voorbehouden of aan eventuele voor de hele EU geldende sectorspecifieke voorbehouden). 
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Voor sectoren of subsectoren die niet in onderstaande lijst zijn vermeld, zijn geen verbintenissen 

aangegaan. 

 

2. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren: 

 

a) wordt onder "CPC" de Central Products Classification verstaan, zoals vastgesteld in 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 

1991"; 

 

b) wordt onder "CPC ver. 1.0" de Central Products Classification verstaan, zoals vastgesteld in 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver. 1.0, 

1998". 

 

3. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot opleidingseisen en -procedures, 

technische normen, en vergunningsvereisten en -procedures die geen beperking inzake 

markttoegang of nationale behandeling vormen in de zin van de artikelen 93 en 94 van de 

overeenkomst. Die maatregelen (zoals een vergunningsverplichting, universeledienstverplichting, 

verplichte erkenning van kwalificaties in gereglementeerde sectoren, verplichting om specifieke 

examens (inclusief taalexamens) af te leggen, non-discriminatieverplichting inzake bepaalde 

activiteiten die niet in beschermde milieugebieden of gebieden van bijzonder historisch en artistiek 

belang mogen worden uitgeoefend), gelden in ieder geval voor investeerders van de andere partij, 

ook al zijn zij niet in de lijst opgenomen. 

 

4. Onderstaande lijst doet geen afbreuk aan de haalbaarheid van vorm van dienstverlening 1 in 

bepaalde dienstensectoren en -subsectoren, noch aan overheidsmonopolies en exclusieve rechten als 

beschreven in de lijst van verbintenissen inzake vestiging. 
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5. Overeenkomstig artikel 85, lid 3, van de overeenkomst bevat onderstaande lijst geen 

maatregelen betreffende door de partijen toegekende subsidies. 

 

6. De uit deze lijst van verbintenissen voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen 

directe werking, zodat er niet rechtstreeks rechten voor individuele natuurlijke of rechtspersonen uit 

voortvloeien. 

 

7. Voor sectoren die betrokken zijn bij de onderlinge aanpassing van de regelgeving, zoals 

bedoeld in bijlage XVII, worden de hieronder vermelde voorbehouden opgeheven in 

overeenstemming met artikel 4, lid 3, van bijlage XVII. 

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

1. ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

A. Vrije beroepen   

a) Rechtskundige diensten  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 861)1 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: voor de volledige toelating tot de balie, die 

vereist is voor de beoefening van het interne recht (EU-recht en nationaal 

recht), geldt een nationaliteitsvereiste. 

                                                 
1 Omvat rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging, arbitrage en bemiddeling, juridische 

documentatie en certificering. Het verlenen van rechtskundige diensten is uitsluitend toegestaan met betrekking 

tot internationaal publiekrecht, EU-recht en het recht van de jurisdicties waar de investeerder of zijn personeel 

gekwalificeerd is als advocaat, en is, net als andere diensten, onderworpen aan de vergunningsvereisten en -

procedures die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie. Voor advocaten die rechtskundige 

diensten verlenen met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht, kunnen deze onder meer 

de vorm aannemen van de naleving van plaatselijke beroepscodes, gebruik van de titel uit het eigen land (tenzij 

erkenning met de titel in het gastland werd verkregen), vereisten in verband met verzekeringen, gewone 

registratie bij de balie van het gastland of een vereenvoudigde toegang tot de balie van het gastland via een 

bekwaamheidstest en een wettelijk of professioneel domicilie in het gastland. Rechtskundige diensten met 

betrekking tot EU-recht moeten in principe worden uitgevoerd door of via een volledig gekwalificeerde advocaat 

die in de EU tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt, en rechtskundige diensten met betrekking tot het 

recht van een lidstaat van de Europese Unie moeten in principe worden uitgevoerd door of via een volledig 

gekwalificeerde advocaat die in die lidstaat tot de balie is toegelaten en persoonlijk optreedt. Voor 

vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere bevoegde instanties in de EU kan daarom volledige toelating tot 

de balie in de betrokken lidstaat van de Europese Unie noodzakelijk zijn aangezien dat de beoefening van het 

nationale en het EU-procesrecht inhoudt. Niettemin mogen buitenlandse advocaten die niet ten volle tot de balie 

zijn toegelaten in bepaalde lidstaten in civielrechtelijke procedures een partij vertegenwoordigen die onderdaan 

is van of behoort tot de staat waarin de advocaat gemachtigd is zijn beroep uit te oefenen. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

(behalve rechtskundig advies, juridische 

documentatie en certificering door 

beoefenaars van juridische beroepen die 

met publieke functies zijn belast, zoals 

notarissen, gerechtsdeurwaarders of 

andere ambtenaren) 

BE, FI: voor de volledige toelating tot de balie, die vereist is voor 

rechtskundige vertegenwoordiging, gelden nationaliteits- en 

ingezetenschapsvereisten. Om in andere dan strafzaken voor het Hof van 

Cassatie te verschijnen, gelden in BE quota's. 

 

BG: buitenlandse advocaten mogen alleen onderdanen van hun eigen land 

wettelijk vertegenwoordigen, mits op basis van wederkerigheid en in 

samenwerking met een Bulgaarse advocaat. Voor rechtskundige 

bemiddeling is een permanent ingezetenschap in Bulgarije vereist. 

   

FR: voor de toegang van advocaten tot het beroep van "avocat auprès de la 

Cour de Cassation" en "avocat auprès du Conseil d’Etat" gelden quota's en 

een nationaliteitsvereiste. 

   

HU: voor de volledige toelating tot de balie gelden nationaliteits- en 

ingezetenschapsvereisten. Voor buitenlandse advocaten is rechtskundige 

dienstverlening beperkt tot het verstrekken van rechtskundig advies. 

   

LV: nationaliteitsvereiste voor beëdigde advocaten, aan wie wettelijke 

vertegenwoordiging in strafzaken voorbehouden is. 

   

DK: alleen advocaten met een Deense vergunning en in Denemarken 

geregistreerde advocatenkantoren mogen rechtskundig advies verstrekken. 

Om een Deense vergunning te verkrijgen, moet een juridisch examen 

worden afgelegd. 

   

SE: voor toelating tot de balie, die alleen noodzakelijk is om de Zweedse 

titel "advokat" te mogen voeren, is ingezetenschap vereist. 

Vorm van dienstverlening 1: 

 

HR: geen voor adviezen over buitenlands en internationaal recht. Niet 

geconsolideerd voor het uitoefenen van de Kroatische rechtspraak. 

b) 1. Boekhouders Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 86212 andere dan accountants, 

CPC 86213, CPC 86219 en CPC 86220) 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Niet geconsolideerd 

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde 

autoriteiten. 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Alle lidstaten behalve DE: Geen 

 

DE: wettelijke controles mogen alleen worden verricht door wettelijke 

accountants of accountantskantoren die in Duitsland zijn erkend. 
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b) 2. Auditdiensten Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 86211 en 86212 andere dan 

boekhouders) 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, 

UK: Niet geconsolideerd 

   

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde instanties 

en voor audits overeenkomstig specifieke Oostenrijkse wetgeving (bv. 

vennootschapswetgeving, beurswet, bankwetgeving enz.). 

   

SE: alleen in Zweden erkende accountants mogen audits uitvoeren bij 

bepaalde entiteiten met rechtspersoonlijkheid, zoals alle vennootschappen 

met beperkte aansprakelijkheid. Alleen zij mogen aandeelhouder zijn van of 

partner zijn in ondernemingen die erkende audits (voor officiële doeleinden) 

uitvoeren. Ingezetenschap is verplicht voor erkenning. 

   

HR: Buitenlandse accountantskantoren mogen boekhoudkundige diensten 

verlenen op Kroatisch grondgebied indien zij daar een filiaal hebben 

gevestigd overeenkomstig de bepalingen van de vennootschapswet.  

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

c) Belastingconsulenten Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 863)1  

AT: nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde 

autoriteiten. 

   

CY: belastingconsulenten moeten een vergunning hebben van de minister 

van Financiën. Hiervoor wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. De hierbij gebruikte criteria zijn dezelfde als die voor de 

toestemming voor buitenlandse investeringen (zie de horizontale afdeling), 

voor zover deze voor deze subsector gelden, waarbij telkens rekening wordt 

gehouden met de werkgelegenheidssituatie in de subsector. 

   

BG, MT, RO, SI: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

                                                 
1 Omvat niet rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging in belastingaangelegenheden, die zijn 

opgenomen onder 1.A.a). Rechtskundige diensten. 
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d) Diensten van architecten Voor vorm van dienstverlening 1 

alsmede  

AT: niet geconsolideerd behalve voor diensten die betrekking hebben op de 

planning. 

e) Dienstverlening op het gebied van 

stedenbouw en landschapsarchitectuur 

 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Niet geconsolideerd 

 

DE: toepassing van de nationale regels inzake honoraria en emolumenten 

voor alle diensten die vanuit het buitenland worden verleend. 

(CPC 8671 en CPC 8674)  

HU, RO: niet geconsolideerd voor landschapsarchitectuur. 

 

HR: diensten van architecten; natuurlijke en rechtspersonen mogen deze 

diensten leveren na goedkeuring door de Kroatische beroepsvereniging van 

architecten. Een ontwerp of een uitgewerkt project in het buitenland moet 

worden erkend (bekrachtigd) door een bevoegde natuurlijke of 

rechtspersoon in Kroatië met het oog op de naleving van het Kroatisch 

recht. Autorisatie voor erkenning (bekrachtiging) wordt verleend door het 

Ministerie van Bouw en Stedenbouw. 

 

Stedenbouw: natuurlijke en rechtspersonen mogen deze diensten leveren na 

goedkeuring te hebben ontvangen van het Ministerie van Bouw en 

Stedenbouw. 

 

  Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

f) Ingenieurs alsmede Voor vorm van dienstverlening 1 

g) Geïntegreerde technische diensten  

AT, SI: niet geconsolideerd behalve voor diensten die uitsluitend betrekking 

hebben op de planning. 

(CPC 8672 en CPC 8673)  

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Niet geconsolideerd 

 

HR: natuurlijke en rechtspersonen mogen deze diensten leveren na 

goedkeuring door de Kroatische beroepsvereniging van ingenieurs. Een 

ontwerp of een uitgewerkt project in het buitenland moet worden erkend 

(bekrachtigd) door een bevoegde natuurlijke of rechtspersoon in Kroatië met 

het oog op naleving van het Kroatisch recht. Autorisatie voor erkenning 

(bekrachtiging) wordt verleend door het Ministerie van Bouw en 

Stedenbouw. 

 

  Voor vorm van dienstverlening 2 

 

 

 

Geen 



EU/UA/Bijlage XVI-B/nl 7 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

h) Artsen (psychologen daaronder 

begrepen) en tandartsen 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, 

RO, SK, UK: Niet geconsolideerd  

(CPC 9312 en deel van CPC 85201)  

SI: niet geconsolideerd voor sociale geneeskunde, hygiënische, 

epidemiologische en medisch-ecologische diensten, levering van bloed, 

bloedpreparaten en transplantaten en autopsie. 

   

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor telegeneeskunde: Geen. 

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

i) Veterinaire diensten Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 932)  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, 

PT, RO, SI, SK: Niet geconsolideerd  

   

UK: niet geconsolideerd, behalve voor veterinaire laboratorium- en 

technische diensten voor dierenartsen, algemeen advies, begeleiding en 

informatie, bv. op het gebied van voeding, gedrag en verzorging van 

huisdieren. 

 

  Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

j) 1. Verloskundigen Voor vorm van dienstverlening 1 

(deel van CPC 93191)  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, 

MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Niet geconsolideerd 

j) 2. Verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten en paramedisch 

personeel 

 

FI, PL: niet geconsolideerd, behalve voor verpleegkundigen.  

 

HR: niet geconsolideerd, behalve voor telegeneeskunde: geen. 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

(deel van CPC 93191) Geen 
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k) Detailhandel in geneesmiddelen en 

detailhandel in medische en 

orthopedische goederen  

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, 

PT, RO, SI, SE, SK, UK: Niet geconsolideerd 

(CPC 63211)  

LV en LT: niet geconsolideerd, behalve voor postorders. 

en andere door apothekers verstrekte 

diensten1 

 

HU: niet geconsolideerd, behalve voor CPC 63211. 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

B. Diensten in verband met computers   

(CPC 84) Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

  Geen 

C. Speur- en ontwikkelingswerk   

a) Speur- en ontwikkelingswerk op het 

gebied van de maatschappij- en 

geesteswetenschappen Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 852 behalve psychologen)2  

EU: voor door de overheid gefinancierd speur- en ontwikkelingswerk 

kunnen exclusieve rechten en/of vergunningen alleen worden toegekend aan 

onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en aan rechtspersonen uit 

de Europese Unie die hun hoofdvestiging in de Europese Unie hebben. 

b) Speur- en ontwikkelingswerk op 

natuurwetenschappelijk gebied (CPC 

851) 

c) Interdisciplinair onderzoek en 

ontwikkeling (CPC 853)  

D. Exploitatie van en handel in 

onroerend goed3   

a) Van eigen of geleased onroerend 

goed  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 821)  

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Niet 

geconsolideerd 

 

HR: Commerciële aanwezigheid vereist. 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

                                                 
1 Het verstrekken van geneesmiddelen aan het grote publiek is, net als het verstrekken van andere diensten, 

onderworpen aan de vergunnings- en kwalificatievereisten en -procedures die in de lidstaten van de Europese 

Unie gelden. Algemeen genomen is deze activiteit aan apothekers voorbehouden. In een aantal lidstaten is alleen 

het verstrekken van geneesmiddelen op voorschrift aan apothekers voorbehouden. 
2 Deel van CPC 85201, dat is opgenomen onder 1.A.h. Artsen en tandartsen. 
3 De betrokken dienst houdt verband met het beroep van makelaar in onroerend goed en heeft geen gevolgen voor 

de rechten van en/of beperkingen voor natuurlijke en rechtspersonen die onroerend goed kopen. 
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b) Voor een vast bedrag of op 

contractbasis Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 822)  

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Niet 

geconsolideerd 

 

HR: Commerciële aanwezigheid vereist. 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

E. Verhuur/lease zonder 

bedieningspersoneel   

a) Schepen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 83103)  

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

    

b) Luchtvaartuigen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 83104)  

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Niet geconsolideerd 

 

  Voor vorm van dienstverlening 2  

   

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Niet geconsolideerd 

   

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, 

UK: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese 

Unie worden gebruikt, moeten in de lidstaat van de Europese Unie die de 

luchtvaartmaatschappij vergunning heeft verleend of elders in de Europese 

Unie geregistreerd zijn. In uitzonderlijke omstandigheden of voor 

huurcontracten op korte termijn kan ontheffing worden verleend. 
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c) Andere transportmiddelen  Voor vorm van dienstverlening 1 

 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO en SI: Niet geconsolideerd 

 

SE: verhuurders en lessors van auto's en bepaalde terreinvoertuigen 

(terrängmotorfordon) zonder chauffeur die voor minder dan één jaar 

verhuurd of geleasd zijn, zijn verplicht iemand te benoemen die ervoor 

verantwoordelijk is dat onder meer gewaarborgd wordt dat het contract in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde regels is gesloten en dat de 

veiligheidsregels voor het wegverkeer worden nageleefd. Deze 

verantwoordelijke persoon moet in Zweden wonen. 

(CPC 83101, CPC 83102 en CPC 

83105) 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

 

Geen 

d) Andere machines en werktuigen Voor vorm van dienstverlening 1 

 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Niet geconsolideerd  

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 

en CPC 83109) 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

 

Geen 

e) Consumentenartikelen Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, 

PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Niet geconsolideerd (CPC 832) 

f) Verhuur van 

telecommunicatieapparatuur Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 7541)  

Geen. 

F. Andere zakelijke diensten    

a) Reclame Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 871)  

Geen. 

b) Markt- en opinieonderzoek Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 864)  

Geen 

c) Advies op het gebied van 

bedrijfsbeheer Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 865)  

Geen. 
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d) Diensten in verband met advies op 

het gebied van bedrijfsbeheer Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 866)  

HU: niet geconsolideerd voor arbitrage en bemiddeling (CPC 86602). 

e) Technische testen en toetsen Voor vorm van dienstverlening 1 

 

IT: niet geconsolideerd voor biologen en chemisch analisten. 

(CPC 8676) BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Niet geconsolideerd 

 

  Voor vorm van dienstverlening 2 

  BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Niet geconsolideerd 

 

f) Adviseurs en consulenten in verband 

met landbouw, jacht en bosbouw 

Voor vorm van dienstverlening 1 

IT: niet geconsolideerd voor activiteiten die voorbehouden zijn aan 

landbouwkundigen en "periti agrari". 

 

EE, MT, RO, SI: Niet geconsolideerd 

(deel van CPC 881)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

  

Geen 

g) Adviseurs en consulenten in verband 

met visserij 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

LV, MT, RO, SI: Niet geconsolideerd 

(deel van CPC 882)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

h) Adviseurs en consulenten in verband 

met de industrie Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(deel van CPC 884 en deel van CPC 

885) Geen. 

i) Arbeidsbemiddeling en 

personeelsvoorziening  

  

i) 1. Werving en selectie van 

leidinggevend personeel  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 87201)  

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, 

SI, SE: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Niet 

geconsolideerd 
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i) 2. Plaatsing van personeel  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 87202)  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, 

LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Niet geconsolideerd  

  Voor vorm van dienstverlening 2 

   

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Niet 

geconsolideerd 

i) 3. Leveren van kantoorpersoneel Voor vorm van dienstverlening 1 

 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, 

RO, SE, SK, SI: Niet geconsolideerd 

(CPC 87203)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Niet 

geconsolideerd 

i) 4. Leveren van huishoudelijke hulp, 

arbeiders voor handel en bedrijf, 

verpleegkundig en ander personeel 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Alle lidstaten, met uitzondering van HU: Niet geconsolideerd 

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)  

HU: Geen. 

j) 1. Opsporingsdiensten Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 87301)  

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Niet geconsolideerd  

j) 2. Beveiligingsdiensten  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 

en CPC 87305) 

 

HU: niet geconsolideerd voor CPC 87304, CPC 87305.  

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, 

SK: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

HU: niet geconsolideerd voor CPC 87304, CPC 87305.  

   

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Niet geconsolideerd  
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k) Aanverwante wetenschappelijke en 

technische adviezen 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, 

UK: niet geconsolideerd voor diensten in verband met exploratie. 

 

HR: Geen, behalve dat diensten van elementair geologisch, geodetisch en 

mijnbouwonderzoek, evenals bijbehorende onderzoeksdiensten op het 

gebied van milieubescherming, op het grondgebied van Kroatië uitsluitend 

in samenwerking met en/of door binnenlandse rechtspersonen mogen 

worden verricht. 

 

(CPC 8675) Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

l) 1. Onderhoud en reparatie van 

schepen 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

Voor zeeschepen: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR IE, IT, LU, NL, 

PT, SI, UK: Niet geconsolideerd 

(deel van CPC 8868)  

Voor binnenschepen: EU behalve EE, HU, LV, PL: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

l) 2. Onderhoud en reparatie van spoor- 

en tramwegmaterieel  

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Niet geconsolideerd  

(deel van CPC 8868)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

 l) 3. Onderhoud en reparatie van auto's, 

motorfietsen, sneeuwscooters en 

wegtransportmiddelen  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 6112, CPC 6122, deel van CPC 

8867 en deel van CPC 8868) Geen 

l) 4. Onderhoud en reparatie van 

luchtvaartuigen en delen daarvan  

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, 

PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd  

(deel van CPC 8868)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 
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l) 5. Onderhoud en reparatie van 

producten van metaal, machines 

(behalve kantoormachines), toestellen 

(behalve transportmiddelen en 

kantoortoestellen) en 

consumentenartikelen1 Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 

8862, CPC 8864, CPC 8865 en CPC 

8866) 

 

Geen 

m) Reiniging van gebouwen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 874)  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, 

MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Niet geconsolideerd 

  Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen. 

n) Fotografie Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 875)  

BG, EE, MT, PL: niet geconsolideerd voor luchtfotografie. 

  HR, LV: niet geconsolideerd voor gespecialiseerde fotografie (CPC 87504) 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen. 

o) Verpakkingsdiensten Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 876)  

Geen 

p) Drukkerijen en uitgeverijen Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 88442)  

Geen 

q) Organisatie van congressen Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(deel van CPC 87909)  

Geen 

r) Andere  

                                                 
1 Onderhoud en reparatie van transportmiddelen (CPC 6112, 6122, 8867 en CPC 8868) zijn opgenomen onder 1.F. 

l) 1 tot en met 1.F.l) 4. 
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r) 1. Vertalers en tolken Voor vorm van dienstverlening 1 

 

PL: niet geconsolideerd voor beëdigde vertalers en tolken. 

 

HU, SK: Niet geconsolideerd voor officiële vertalingen en vertolkingen. 

 

HR: Niet geconsolideerd voor officiële documenten. 

(CPC 87905)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

r) 2. Binnenhuisarchitecten en andere 

gespecialiseerde designers 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

DE: Toepassing van de nationale regels inzake honoraria en emolumenten 

voor alle diensten die vanuit het buitenland worden verleend. 

 

HR: Niet geconsolideerd. 

(CPC 87907)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

r) 3. Incassobureaus Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 87902)  

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd  

r) 4. Kredietregistratie Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 87901) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd  

r) 5. Vermenigvuldigen van teksten Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 87904)1  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Niet geconsolideerd  

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

                                                 
1 Omvat geen drukkerijen, die onder CPC 88442 vallen en onder 1.F p) zijn opgenomen. 
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r) 6. Advies inzake telecommunicatie Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 7544)  

Geen 

r) 7. Telefoonbeantwoording Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 87903)  

Geen 

2. DIENSTEN IN VERBAND MET COMMUNICATIE 

A. Post- en koeriersdiensten   

Diensten in verband met het verwerken1 

van postzendingen2 volgens de 

onderstaande lijst van sub-sectoren, naar 

binnen- en buitenlandse bestemmingen.   

i) verwerking van op enigerlei fysieke 

drager3 aangebrachte schriftelijke 

geadresseerde mededelingen, waaronder 

hybride post en direct mail;  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

ii) verwerking van geadresseerde pakjes 

en pakketten4,  

 

None5 

 

iii) verwerking van geadresseerd 

drukwerk6;   

                                                 
1 Het begrip "verwerken" omvat ophalen, sorteren, vervoeren en bezorgen. 
2 Het begrip "postzending" omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of dit bedrijf 

publiek of particulier is. 
3 Bijvoorbeeld brieven of briefkaarten. 
4 Met inbegrip van boeken en catalogi. 
5 Voor de subsectoren i) tot en met iv) kunnen individuele vergunningen die specifieke 

universeledienstverplichtingen en/of een financiële bijdrage aan een compensatiefonds opleggen, vereist zijn. 
6 Kranten en tijdschriften. 
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iv) verwerking van onder i) tot en met 

iii) genoemde poststukken als 

aangetekende of verzekerde zendingen;   

v) expresbesteldiensten1 voor onder i) 

tot en met iii) bedoelde zendingen   

vi) verwerking van niet-geadresseerde 

zendingen   

vii) Document exchange2  

De subsectoren i), iv) en v) blijven 

buiten beschouwing wanneer ze onder 

diensten vallen die kunnen worden 

voorbehouden: voor brievenpost die 2,5 

keer minder kost dan het publieke 

basistarief, mits de brieven minder dan 

50 gram wegen3, en voor aangetekende 

zendingen bij gerechtelijke of 

administratieve procedures.)   

(deel van CPC 751, deel van CPC 

712354 en deel van CPC 73210)5   

                                                 
1 Expresbesteldiensten bieden naast snellere en betrouwbaardere verzending extra dienstverlening in de vorm van 

ophalen vanaf het verzendpunt, persoonlijke aflevering bij de geadresseerde, het volgen en opsporen van 

zendingen, de mogelijkheid om het adres of de geadresseerde tijdens het vervoer te wijzigen, 

ontvangstbevestiging. 
2 Levering van middelen, met inbegrip van het verschaffen van adhoc-ruimte alsmede vervoer door derden, voor 

zelfbestelling door de wederzijdse uitwisseling van postzendingen tussen gebruikers die zich op deze dienst 

abonneren. Het begrip "postzending" omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of 

dit bedrijf publiek of particulier is. 
3 "Brievenpost": een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en 

besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, catalogi, 

kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt. 
4 Vervoer van post voor eigen rekening via elke vorm van vervoer over land. 
5 Vervoer van post voor eigen rekening via de lucht. 
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B. Telecommunicatiediensten  

  

(Het leveren van inhoud die via 

telecommunicatiediensten wordt 

verzonden, valt hier niet onder.) 

a) Alle diensten die bestaan uit de 

transmissie en ontvangst van 

elektromagnetische signalen1, met 

uitzondering van radio- en 

televisieomroep2  

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen 

 

b) Transmissie van programma's via 

satelliet3 

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

 

EU: geen, behalve dat dienstverleners in deze sector onderworpen kunnen 

zijn aan verplichtingen om de doelstellingen van algemeen belang te 

vrijwaren die verband houden met inhoud die via hun netwerk wordt 

getransfereerd, in overeenstemming met het EU-regelgevingskader voor 

elektronische communicatie. 

  

BE: Niet geconsolideerd 

3. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN VERBAND DAARMEE  

Diensten in verband met de bouw en 

aanverwante civieltechnische werken 

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 

514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 en 

CPC 518)  

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

Geen 

                                                 
1 Deze diensten omvatten niet online-informatie en/of gegevensverwerking (met inbegrip van de verwerking van 

transacties) (deel van CPC 843), die onder 1.B. Diensten in verband met computers. 
2 Een omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en 

radioprogrammasignalen naar het grote publiek. Het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen 

exploitanten. 
3 Hieronder valt de telecommunicatiedienst die bestaat in de transmissie en ontvangst van radio- en 

televisieprogramma's via satelliet (de ononderbroken transmissieketen via satelliet die vereist is voor de 

distributie van televisie- en radioprogrammasignalen naar het grote publiek). De verkoop van satellietdiensten 

valt hieronder, maar niet de verkoop van pakketten televisieprogramma's aan huishoudens. 
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4. HANDEL  

(met uitzondering van de handel in wapens, munitie, springstoffen en ander oorlogsmaterieel) 

A. Handelsbemiddeling Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

a) Handelsbemiddeling in auto's, 

motorfietsen, skimotoren en delen en 

toebehoren daarvan 

EU behalve AT, SI, SE, FI: niet geconsolideerd voor de handel in 

chemische producten, edele metalen (en edelstenen). 

(deel van CPC 61111, deel van CPC 

6113 en deel van CPC 6121)  

 

AT: niet geconsolideerd voor de handel in pyrotechnische producten, 

ontvlambare producten, explosieven en giftige stoffen. 

b) Andere handelsbemiddeling  

AT, BG: niet geconsolideerd voor de handel in producten voor medisch 

gebruik zoals medische en chirurgische instrumenten, geneeskundige stoffen 

en voorwerpen voor medisch gebruik. 

 

HR: Niet geconsolideerd voor de handel in tabaksproducten. 

 

(CPC 621) Voor vorm van dienstverlening 1 

B. Groothandel  

AT, BG, FR, PL, RO: niet geconsolideerd voor de handel in tabak en 

tabaksproducten.  

a) Groothandel in auto's, motorfietsen, 

skimotoren en delen en toebehoren 

daarvan IT: voor de groothandel: staatstabaksmonopolie. 

(deel van CPC 61111, deel van CPC 

6113 en deel van CPC 6121) 

 

BG, FI, PL, RO: niet geconsolideerd voor de handel in alcoholhoudende 

dranken. 

b) Groothandel in 

telecommunicatieapparatuur 

 

SE: niet geconsolideerd voor de detailhandel in alcoholhoudende dranken. 

(deel van CPC 7542)  

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: niet geconsolideerd voor de handel in 

geneesmiddelen.  

c) Overige groothandel  

BG, HU, PL: niet geconsolideerd voor makelaars in grondstoffen. 

(CPC 622 m.u.v. groothandel in 

energieproducten)1 

 

 

FR: wat handelsbemiddeling betreft, niet geconsolideerd voor handelaren en 

makelaars in verse voedingsmiddelen op 17 markten van nationaal belang. 

Niet geconsolideerd voor de groothandel in geneesmiddelen. 

                                                 
1 Deze diensten, die CPC 62271 omvatten, zijn opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 18.D. 
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C. Retailing Services1  

MT: niet geconsolideerd voor handelsbemiddeling. 

Detailhandel in auto's, motorfietsen, 

skimotoren en delen en toebehoren 

daarvan  

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: 

voor detailhandel niet geconsolideerd, behalve voor postorders. 

(CPC 61112, deel van CPC 6113 en deel 

van CPC 6121 )   

Detailhandel in 

telecommunicatieapparatuur   

(deel van CPC 7542)   

Detailhandel in voedingsmiddelen    

(CPC 631)   

Detailhandel in andere (niet-

energie)goederen, behalve detailhandel 

in geneesmiddelen en medische en 

orthopedische goederen2 

   

(CPC 632 m.u.v. CPC 63211 en 63297)   

D. Franchising    

(CPC 8929)  

5. ONDERWIJS  

(alleen particulier gefinancierde diensten)  

A. Basisonderwijs  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 921)  

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Niet geconsolideerd 

                                                 
1 Omvat niet onderhoud en reparatie, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN onder 1.B. en 1.F.l). and 

1.F.l). 
2 De detailhandel in geneesmiddelen en medische en orthopedische goederen is opgenomen onder VRIJE 

BEROEPEN in 1.A.k). 
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B. Voortgezet onderwijs Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 922)  

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

CY, FI, MT, RO, SE: Niet geconsolideerd  

   

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

   

LV: niet geconsolideerd voor voortgezet technisch en beroepsonderwijs 

voor gehandicapte leerlingen (CPC 9224).  

C. Hoger onderwijs Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 923)  

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Niet geconsolideerd 

   

FR: nationaliteitsvereiste. De bevoegde autoriteiten kunnen buitenlanders 

evenwel toestemming verlenen om een onderwijsinstelling op te richten en 

te besturen, alsook om les te geven. 

   

IT: nationaliteitsvereiste voor dienstverleners om een vergunning te krijgen 

om erkende staatsdiploma's af te geven. 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Niet geconsolideerd 

   

Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

   

CZ, SK: niet geconsolideerd voor hoger onderwijs, behalve voor 

postsecundair technisch en beroepsonderwijs (CPC 92310). 

D. Volwasseneneducatie Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 924)  

CY, FI, MT, RO, SE: Niet geconsolideerd 

   

AT: niet geconsolideerd voor volwasseneneducatie via radio of televisie. 

E. Ander onderwijs Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 929)  

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 

 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

HR: Geen voor correspondentieonderwijs of onderwijs via 

telecommunicatie. 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

 

Geen  
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6. DIENSTEN IN VERBAND MET HET MILIEU 

A. Diensten in verband met afvalwater Voor vorm van dienstverlening 1  

(CPC 9401)1 

 

 

EU: niet geconsolideerd behalve voor consulenten. 

 

B. Beheer van vaste en gevaarlijke 

afvalstoffen, m.u.v. grensoverschrijdend 

vervoer van gevaarlijke afvalstoffen Voor vorm van dienstverlening 2 

a) Afvalverzameling en -verwerking  

Geen 

(CPC 9402)    

b) Hygiënediensten en vergelijkbare 

diensten   

(CPC 9403)   

C. Bescherming van luchtkwaliteit en 

klimaat   

(CPC 9404)2 

   

D. Sanering en schoonmaak van bodem 

en water   

a) Behandeling en sanering van 

verontreinigde bodem en verontreinigd 

water   

(deel van CPC 94060)3 

   

E. Lawaaibestrijding en reductie van 

trillingen   

(CPC 9405)   

F. Bescherming van de biodiversiteit en 

het landschap    

a) Bescherming van natuur en landschap   

(deel van CPC 9406)   

G. Overige diensten in verband met het 

milieu en aanverwante diensten   

(CPC 94090)   

                                                 
1 Stemt overeen met afvalwaterinzameling en -behandeling. 
2 Stemt overeen met reiniging van uitlaatgassen. 
3 Stemt overeen met delen van Bescherming van natuur en landschap. 
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7. FINANCIËLE DIENSTEN   

 A. Verzekeringen en aanverwante 

diensten: Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

  

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, 

SK, SE, SI, UK: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve 

voor verzekering van risico's in verband met: 

  

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en -vracht (met inbegrip 

van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de volgende 

onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het voertuig waarmee de goederen 

worden vervoerd en de daaruit voorvloeiende aansprakelijkheid; alsmede  

  

ii) goederen in het internationale douanevervoer. 

  

AT: promotionele activiteiten en intermediairs voor een niet in de Europese 

Unie gevestigde dochteronderneming of een niet in Oostenrijk gevestigd 

filiaal (behalve voor herverzekering en retrocessie) zijn verboden. De 

verplichte verzekering van luchtvervoer, behalve de verzekering van 

internationaal commercieel luchtvervoer, kan alleen worden gesloten bij een 

in de Europese Unie gevestigde dochteronderneming of een in Oostenrijk 

gevestigd filiaal.  

  

DK: alleen in de Europese Unie gevestigde ondernemingen mogen de 

verplichte verzekering voor luchtvervoer aanbieden. In Denemarken mogen 

geen personen of ondernemingen (met inbegrip van 

verzekeringsmaatschappijen), andere dan verzekeringsmaatschappijen die 

hiervoor vergunning hebben verkregen krachtens de Deense wetgeving of 

van de bevoegde Deense autoriteiten, bedrijfsmatig deelnemen aan de 

directe verzekering van personen die ingezetenen van Denemarken zijn, van 

Deense schepen of van goederen in Denemarken. 

  

DE: de verplichte verzekering voor luchtvervoer kan alleen bij een in de 

Europese Unie gevestigde dochteronderneming of een in Duitsland 

gevestigd filiaal worden gesloten. Een buitenlandse verzekerings-

maatschappij met een filiaal in Duitsland kan aldaar uitsluitend via dat 

filiaal verzekeringscontracten voor internationaal vervoer afsluiten. 

  

FR: risico’s in verband met vervoer over land mogen uitsluitend door in de 

Europese Unie gevestigde verzekeringsmaatschappijen worden verzekerd. 
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PL: niet geconsolideerd, behalve voor herverzekering, retrocessie en 

verzekering van goederen in het internationale vervoer. 

  

PT: lucht- en zeevervoer (goederen, luchtvaartuigen, schepen en 

aansprakelijkheid) mogen uitsluitend door in de EU gevestigde 

ondernemingen worden verzekerd. Enkel in de EU gevestigde personen of 

ondernemingen mogen als tussenpersoon voor dit soort verzekeringen in 

Portugal optreden. 

  

 Voor vorm van dienstverlening 1 

  

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, 

SE, SI, UK: niet geconsolideerd voor directe-verzekeringsbemiddeling, 

behalve voor verzekering van risico's in verband met: 

  

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en -vracht (met inbegrip 

van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de volgende 

onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het voertuig waarmee de goederen 

worden vervoerd en de daaruit voorvloeiende aansprakelijkheid; alsmede  

  

ii) goederen in het internationale douanevervoer. 

  

BG: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor diensten 

die op het grondgebied van Bulgarije door buitenlandse aanbieders aan 

buitenlanders worden aangeboden. Goederenvervoer, voertuigen en 

aansprakelijkheid ten aanzien van in Bulgarije gelegen risico’s mogen niet 

rechtstreeks door buitenlandse verzekeringsmaatschappijen worden 

verzekerd. Een buitenlandse verzekeringsmaatschappij mag alleen via een 

filiaal verzekeringscontracten afsluiten. Niet geconsolideerd voor 

depositoverzekeringen en soortgelijke compensatieregelingen, alsmede 

stelsels van verplichte verzekeringen. 

 CY, LV, MT: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor 

verzekering van risico's in verband met: 

  

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en -vracht (met inbegrip 

van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de volgende 

onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het voertuig waarmee de goederen 

worden vervoerd en de daaruit voorvloeiende aansprakelijkheid; alsmede  

  

ii) goederen in het internationale douanevervoer. 
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LT: niet geconsolideerd voor directe verzekeringen, behalve voor 

verzekering van risico's in verband met: 

  

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en -vracht (met inbegrip 

van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de volgende 

onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het voertuig waarmee de goederen 

worden vervoerd en de daaruit voorvloeiende aansprakelijkheid; alsmede  

  

ii) goederen in het internationale douanevervoer, behalve met betrekking tot 

vervoer over land waar het risico in Litouwen gelegen is. 

  

BG, LV, LT, PL: niet geconsolideerd voor verzekeringsbemiddeling. 

  

FI: alleen verzekeraars die hun hoofdkantoor in de EU hebben of over een 

filiaal in Finland beschikken, mogen directe verzekeringen (waaronder 

medeverzekeringen) aanbieden. De diensten van verzekeringsmakelaar 

mogen alleen worden aangeboden door ondernemingen met een permanente 

vestiging in de EU. 

  

HU: verzekeringsmaatschappijen die niet in de EU gevestigd zijn, mogen op 

het grondgebied van Hongarije slechts directe verzekeringen aanbieden via 

een in Hongarije geregistreerd filiaal. 

  

IT: niet geconsolideerd voor actuarissen. goederenvervoer, voertuigen en 

aansprakelijkheid ten aanzien van in Italië gelegen risico’s mogen alleen 

door in de Europese Unie gevestigde verzekeringsmaatschappijen worden 

verzekerd. Dit voorbehoud geldt niet voor het internationaal vervoer bij 

invoer in Italië. 

  

SE: directe verzekeringen mogen enkel worden aangeboden via een verlener 

van verzekeringsdiensten die in Zweden een vergunning heeft verkregen, op 

voorwaarde dat de buitenlandse dienstverlener en de Zweedse 

verzekeringsmaatschappij tot dezelfde groep van ondernemingen behoren of 

een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. 
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ES: voor actuariële diensten, ingezetenschap en drie jaar relevante ervaring. 

 

HR:  

 

HR: Niet geconsolideerd voor directe verzekering en directe-

verzekeringsbemiddeling, behalve 

 

a) levensverzekering; voor het aanbieden van een levensverzekering aan 

buitenlandse personen die in Kroatië verblijven; 

 

b) schadeverzekering: voor het aanbieden van een andere schadeverzekering 

aan buitenlandse personen die in Kroatië verblijven dan een 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen; 

 

c) scheepvaart, luchtvaart en transport.  

 

 Voor vorm van dienstverlening 2 

  

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, 

PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: niet geconsolideerd voor bemiddeling. 

  

BG: voor directe verzekeringen kunnen Bulgaarse natuurlijke en 

rechtspersonen, alsmede buitenlanders die op het grondgebied van Bulgarije 

bedrijfsactiviteiten verrichten, met betrekking tot hun activiteiten in 

Bulgarije alleen verzekeringscontracten afsluiten met aanbieders die over 

een vergunning beschikken om in Bulgarije verzekeringsactiviteiten te 

verrichten. Schadeloosstellingen in verband met deze 

verzekeringscontracten moeten in Bulgarije worden betaald. Niet 

geconsolideerd voor depositoverzekeringen en soortgelijke 

compensatieregelingen, alsmede stelsels van verplichte verzekeringen. 



EU/UA/Bijlage XVI-B/nl 27 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

 IT: goederenvervoer, voertuigen en aansprakelijkheid ten aanzien van in 

Italië gelegen risico’s mogen alleen door in de Europese Unie gevestigde 

verzekeringsmaatschappijen worden verzekerd. Dit voorbehoud geldt niet 

voor het internationaal vervoer bij invoer in Italië. 

 

HR: Niet geconsolideerd voor directe verzekering en directe-

verzekeringsbemiddeling, behalve 

 

a) levensverzekering: zodat buitenlandse personen die in Kroatië verblijven, 

een levensverzekering kunnen afsluiten; 

 

b) schadeverzekering:  

i) zodat buitenlandse personen die in Kroatië verblijven, een andere 

schadeverzekering dan een aansprakelijkheidsverzekering 

motorrijtuigen kunnen afsluiten;  

ii) - een verzekering eigen risico of een onroerendgoedverzekering die 

niet beschikbaar is in de Republiek Kroatie; - bedrijven die een 

verzekering afsluiten in het buitenland in verband met buitenlandse 

investeringen, met inbegrip van de daarvoor benodigde uitrusting; - 

om de restitutie van buitenlandse leningen te waarborgen (zakelijke 

zekerheid);  

 - een verzekering eigen risico of een onroerendgoedverzekering van 

volledige dochterondernemingen en joint ventures, die een 

economische activiteit verrichten in het buitenland, indien dit 

geschiedt overeenkomstig de voorschriften van dat land of indien het 

bedrijf daartoe verplicht is op grond van zijn registratie; - schepen in 

aanbouw en reparatie, indien dit wordt bepaald op grond van het 

contract dat is gesloten met de buitenlandse klant (koper); 

c) scheepvaart, luchtvaart en transport.  
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B. Bankwezen en andere financiële 

diensten (verzekeringen niet inbegrepen) 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

 

 AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, 

SK, SE, UK: niet geconsolideerd, behalve voor het verstrekken van 

financiële informatie en de bewerking van financiële gegevens en voor 

advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van 

tussenpersonen. 

  

BE: vestiging in België is verplicht voor het verlenen van diensten die 

verband houden met het verstrekken van beleggingsadvies. 

  

BG: beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van 

telecommunicatienetwerken kunnen van toepassing zijn. 

  

CY: niet geconsolideerd, behalve voor de handel in verhandelbare effecten, 

het verstrekken van financiële informatie en de bewerking van financiële 

gegevens, alsook voor advies en andere ondersteunende financiële diensten, 

met uitzondering van tussenpersonen. 

  

EE: voor de aanvaarding van deposito’s is een vergunning van de Estse 

dienst voor financieel toezicht vereist, alsmede registratie als naamloze 

vennootschap, dochtermaatschappij of filiaal naar Ests recht. 

  

Voor het beheer van beleggingsfondsen moet een gespecialiseerde 

beheermaatschappij worden opgericht; alleen bedrijven met statutaire zetel 

in de Europese Unie kunnen als bewaarder van activa van 

beleggingsfondsen optreden. 

  

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor leningen, financiële lease, betalings- 

en geldovermakingsdiensten, garanties en verbintenissen, bemiddeling op 

internetbanken, verstrekking en doorgifte van financiële informatie, en 

advies en andere ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van 

tussenpersonen. 
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 LT: voor het beheer van beleggingsfondsen moet een gespecialiseerde 

beheermaatschappij worden opgericht; alleen bedrijven met statutaire zetel 

of een filiaal in Litouwen kunnen als bewaarder van activa van 

beleggingsfondsen optreden. 

 

IE: voor het aanbieden van beleggingsdiensten of beleggingsadvies is 

vereist hetzij (I) een vergunning in Ierland, waarvoor normaliter wordt 

verlangd dat de entiteit naar Iers recht is opgericht, dan wel een 

commanditaire vennootschap of een zelfstandige handelaar is, in elk geval 

met hoofdkantoor of statutaire zetel in Ierland (in bepaalde gevallen is geen 

vergunning vereist, bv. wanneer een dienstverlener uit een derde land geen 

commerciële aanwezigheid in Ierland heeft en de dienst niet aan 

particulieren wordt aangeboden), hetzij (II) een vergunning in een andere 

lidstaat overeenkomstig de EU-richtlijn betreffende beleggingsdiensten. 

  

IT: niet geconsolideerd voor "promotori di servizi finanziari" (verkopers van 

financiële producten). 

  

LV: niet geconsolideerd, behalve voor de participatie in de uitgifte van alle 

soorten waardepapieren, het verstrekken van financiële informatie en de 

bewerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere 

ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van tussenpersonen. 

  

LT: voor het beheer van pensioenfondsen is commerciële aanwezigheid 

vereist. 

  

MT: niet geconsolideerd, behalve voor de aanvaarding van deposito's, alle 

soorten verstrekte leningen, de verstrekking van financiële informatie en de 

bewerking van financiële gegevens, alsook voor advies en andere 

ondersteunende financiële diensten, met uitzondering van intermediairs.  

  

PL: voor het verstrekking en doorgeven van financiële informatie en de 

verwerking van financiële gegevens en de daarop betrekking hebbende 

software: verplichting tot het gebruik van het openbare 

telecommunicatienetwerk of van het netwerk van andere gemachtigde 

exploitanten. 

  

RO: niet geconsolideerd voor financiële lease, voor de handel in 

geldmarktinstrumenten, deviezen, derivaten, wisselkoers- en 

rentetariefinstrumenten, verhandelbare effecten en andere verhandelbare 

instrumenten en financiële activa, voor de participatie in de uitgifte van alle 

soorten waardepapieren, voor het beheer van activa en voor de vereffenings- 

en verrekeningsdiensten van financiële activa. Betalings- en 

geldovermakingsdiensten zijn alleen toegestaan via een in Roemenië 

gevestigde bank. 



EU/UA/Bijlage XVI-B/nl 30 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

 SI:  

  

(i) participatie in de uitgifte van schatkistpapier, beheer van 

pensioenfondsen: Niet geconsolideerd 

 

(ii) alle andere subsectoren, behalve het verstrekken en doorgeven van 

financiële informatie, het opnemen van kredieten (alle soorten opgenomen 

leningen) en het aanvaarden van garanties en verbintenissen van 

buitenlandse kredietinstellingen door binnenlandse rechtspersonen en 

eenmanszaken, en advies en andere ondersteunende financiële diensten: 

Niet geconsolideerd Leden van de Sloveense beurs moeten naar Sloveens 

recht zijn opgericht of filialen zijn van buitenlandse 

investeringsmaatschappijen of banken. 

 

 
Voor vorm van dienstverlening 2 

  

BG: beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van 

telecommunicatienetwerken kunnen van toepassing zijn. 

  

PL: voor het verstrekking en doorgeven van financiële informatie en de 

verwerking van financiële gegevens en de daarop betrekking hebbende 

software: verplichting tot het gebruik van het openbare 

telecommunicatienetwerk of van het netwerk van andere gemachtigde 

exploitanten.  

8. GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING  

(alleen particulier gefinancierde diensten) 

A. Ziekenhuizen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 9311)  

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, 

LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Niet geconsolideerd 

 

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor telegeneeskunde. 

 

 

C. Intramurale gezondheidszorg, andere 

dan verpleging in een ziekenhuis 

Voor vorm van dienstverlening 2 

 

 

(CPC 93193) Geen 
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D. Maatschappelijke dienstverlening Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 933) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

BE: niet geconsolideerd voor maatschappelijke dienstverlening, andere dan 

herstellingsoorden, verpleegtehuizen en bejaardenhuizen. 

9. TOERISME EN DIENSTEN IN VERBAND MET REIZEN 

A. Hotels, restaurants en catering  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 641, CPC 642 en CPC 643)  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, 

PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd, behalve voor catering. 

 

HR: Niet geconsolideerd. 

behalve catering in de luchtvaart1 

 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

 

Geen 

B. Reisbureaus en reisorganisatoren:  Voor vorm van dienstverlening 1  

 

BG, HU: Niet geconsolideerd 

(inclusief reisleiders)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

(CPC 7471)  

Geen 

C. Toeristengidsen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 7472)  

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

                                                 
1 Catering in de luchtvaart is opgenomen in ONDERSTEUNENDE DIENSTEN IN VERBAND MET VERVOER 

onder 12.D.a) Grondafhandelingsdiensten. 
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10. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE (andere dan audiovisuele diensten) 

A. Amusement  

(waaronder theater, concerten, circussen 

en discotheken)  

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Niet geconsolideerd 

(CPC 9619)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Niet geconsolideerd 

   

BG: niet geconsolideerd, behalve voor theaterproducenten, zanggroepen, 

bands en orkesten (CPC 96191); dienstverlening door auteurs, componisten, 

beeldhouwers, entertainers en andere individuele artiesten (CPC 96192); 

aanverwante theaterdiensten (CPC 96913). 

   

EE: niet geconsolideerd voor ander amusement (CPC 96199), behalve voor 

bioscopen. 

   

LT, LV: niet geconsolideerd, behalve voor bioscopen (deel van CPC 

96199). 

B. Nieuws- en persagentschappen  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 962)  

Geen 

C. Bibliotheken, archieven, musea en 

overige culturele diensten  Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 963)  

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, 

LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, 

MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 
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D. Sportdiensten Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 9641)  

AT: niet geconsolideerd voor skischolen en berggidsen. 

   

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 1 

   

CY, EE, HR: Niet geconsolideerd 

E. Recreatieparken en stranden  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 96491)  

Geen 

11. VERVOER 

A. Vervoer over zee Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

 

a) Internationaal personenvervoer BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI,  

 

SE: feedering met vergunning. 

(CPC 7211 zonder nationale cabotage1)  

   

b) Internationaal goederenvervoer   

(CPC 7212 less national cabotage 

transport30)2 

   

B. Binnenvaart  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

a) Personenvervoer  

EU: In maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeenkomsten 

over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten inzake het 

Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten gereserveerd 

voor maatschappijen in de betrokken landen die voldoen aan de 

nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Regelingen voortvloeiende uit de 

Akte van Mannheim inzake de Rijnvaart en het Verdrag van Belgrado 

inzake de Donauvaart. 

(CPC 7221 less national cabotage 

transport36)  

                                                 
1 Behoudens de activiteiten die onder de betreffende nationale wetgeving als cabotage kunnen worden beschouwd, 

heeft deze lijst geen betrekking op nationale cabotage voor het vervoer van passagiers of goederen tussen een 

haven of een plaats in een lidstaat van de Europese Unie en een andere haven of plaats in dezelfde lidstaat, met 

inbegrip van het continentaal plat zoals gedefinieerd in het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, en verkeer 

dat vertrekt uit en aankomt in dezelfde haven of plaats in een lidstaat van de Europese Unie. 
2 Omvat feedering en het verplaatsen van leeg materiaal door internationale zeevervoerders tussen havens in 

dezelfde staat. 
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b) Goederenvervoer AT: Een geregistreerde onderneming of permanente vestiging in Oostenrijk 

is vereist. 

(CPC 7222 less national cabotage 

transport37) 

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Niet 

geconsolideerd 

C. Spoorvervoer  Voor vorm van dienstverlening 1 

a) Personenvervoer  

EU: Niet geconsolideerd 

(CPC 7111)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

b) Goederenvervoer  

Geen. 

(CPC 7112)   

D. Vervoer over de weg  Voor vorm van dienstverlening 1 

a) Personenvervoer  

EU: Niet geconsolideerd 

(CPC 7121 en CPC 7122)   

Voor vorm van dienstverlening 2 

b) Goederenvervoer  

Geen  

(CPC 7123, behalve vervoer van post 

voor eigen rekening1). 

   

E. Vervoer van andere goederen dan 

brandstof, via pijpleidingen2 

 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: Niet geconsolideerd 

 

(CPC 7139) Voor vorm van dienstverlening 2 

   

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 

                                                 
1 Deel van CPC 71235, dat is opgenomen in COMMUNICATIE onder 2.A. Post- en koeriersdiensten. 
2 Het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen is opgenomen in ENERGIEDIENSTEN onder 13.B. 
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12. HULPDIENSTEN VOOR VERVOER1 

 

A. Hulpdiensten voor zeevervoer   

a) Behandeling van zeevracht Voor vorm van dienstverlening 1 

b) Opslag  

EU: niet geconsolideerd voor behandeling van zeevracht, duwen en slepen, 

inklaring en diensten in verband met de opslag van containers. 

(deel van CPC 742)  

c) Inklaring 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: niet 

geconsolideerd voor de verhuur van schepen met bemanning.  

d) Diensten in verband met de opslag 

van containers 

e) Scheepsagenten  

BG: Niet geconsolideerd. f) Maritieme expediteursdiensten 

g) Verhuur van schepen met bemanning  

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: niet geconsolideerd voor opslag. 

(CPC 7213) 

h) Duwen en slepen   

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor f) dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap  

 

(CPC 7214) 

i) Ondersteunende diensten in verband 

met zeevaart  Voor vorm van dienstverlening 2 

(deel van CPC 745) Geen 

j) Andere ondersteunende en 

hulpdiensten   

(deel van CPC 749)  

                                                 
1 Omvat niet onderhoud en reparatie van transportmiddelen, die zijn opgenomen in ZAKELIJKE DIENSTEN 

onder 1.F.l) 1 tot en met 1.F.l) 4. 
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B. Hulpdiensten voor de binnenvaart   

a) Vrachtbehandeling Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(deel van CPC 741)  

EU: in maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige overeenkomsten 

over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten inzake het 

Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten gereserveerd 

voor maatschappijen in de betrokken landen die voldoen aan de 

nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Regelingen voortvloeiende uit de akte 

van Mannheim inzake de Rijnvaart. 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) 

c) Dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap  

(deel van CPC 748)  

EU: niet geconsolideerd voor trekken en opdrukken. 

d) Verhuur van schepen met bemanning  

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor c) dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap.  

 

Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 7223)  

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: niet 

geconsolideerd voor de verhuur van schepen met bemanning. 

e) Duwen en slepen  

(CPC 7224)  

f) Ondersteunende diensten voor de 

binnenvaart   

(deel van CPC 745)  

g) Andere ondersteunende en 

hulpdiensten    

(deel van CPC 749)   
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C. Hulpdiensten voor vervoer per spoor   

a) Vrachtbehandeling Voor vorm van dienstverlening 1 

(deel van CPC 741)  

EU: niet geconsolideerd voor trekken en opdrukken. 

 

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor f) dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap. 

b) Opslag  

Voor vorm van dienstverlening 2 

(deel van CPC 742)  

Geen 

 

c) Dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap    

(deel van CPC 748)   

d) Duwen en slepen    

(CPC 7113)   

e) Ondersteunende diensten voor 

vervoer per spoor    

(CPC 743)   

f) Andere ondersteunende en 

hulpdiensten    

(deel van CPC 749)   
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D. Ondersteunende diensten voor 

vervoer over de weg   

a) Vrachtbehandeling Voor vorm van dienstverlening 1 

(deel van CPC 741)  

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: niet 

geconsolideerd voor de verhuur van vrachtauto's met chauffeur. 

 

HR: Niet geconsolideerd, behalve voor c) dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap en f) diensten voor wegvervoer waarvoor een 

vergunning vereist is.  

 

b) Opslag 

(deel van CPC 742) Voor vorm van dienstverlening 2 

c) Dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap  Geen 

(deel van CPC 748)   

d) Verhuur van vrachtauto's met 

chauffeur   

(CPC 7124)   

e) Ondersteunende activiteiten in 

verband met het vervoer over de weg    

(CPC 744)   

f) Andere ondersteunende en 

hulpdiensten   

(deel van CPC 749)   

E. Hulpdiensten voor de luchtvaart   

a) Grondafhandelingsdiensten (inclusief 

catering) Voor vorm van dienstverlening 1 

   

EU: niet geconsolideerd, behalve voor catering. 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK SI: Niet geconsolideerd 

b) Opslag Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(deel van CPC 742)  

Geen. 
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c) Dienstverlening door 

bevrachtingsagentschap  Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(deel van CPC 748)  

Geen 

d) Verhuur van luchtvaartuigen met 

bemanning Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 734)  

EU: luchtvaartuigen die door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese 

Unie worden gebruikt, moeten geregistreerd zijn in de lidstaat die de 

maatschappij vergunning heeft verleend, of elders in de Europese Unie.  

   

Soms worden alleen luchtvaartuigen geregistreerd die eigendom zijn van 

natuurlijke personen die aan specifieke nationaliteitscriteria voldoen, of van 

rechtspersonen die voldoen aan specifieke criteria betreffende eigendom van 

kapitaal en zeggenschap.  

   

Bij wijze van uitzondering mogen buiten de EU geregistreerde 

luchtvaartuigen - in specifieke omstandigheden en behoudens goedkeuring 

voor beperkte tijd door de lidstaat van de Europese Unie die de 

luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie vergunning heeft verleend - 

door een buitenlandse luchtvaartmaatschappij aan een 

luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie worden geleased in verband 

met uitzonderlijke behoeften van de luchtvaartmaatschappij uit de Europese 

Unie, haar seizoensgebonden capaciteitsbehoeften of haar behoeften om 

operationele problemen te overwinnen, wanneer aan die behoeften 

redelijkerwijs niet kan worden voldaan door in de Europese Unie 

geregistreerde luchtvaartuigen te leasen.  

e) Verkoop en marketing Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

f) Geautomatiseerd boekingssysteem 

(CRS) 

 

EU: Wanneer luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie geen 

behandeling krijgen die gelijkwaardig1 is aan die welke in de Europese Unie 

wordt gegeven door CRS-aanbieders van buiten de Europese Unie, dan wel 

wanneer CRS-aanbieders uit de Europese Unie geen behandeling krijgen die 

gelijkwaardig is aan die welke in de Europese Unie door 

luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie wordt gegeven, 

kunnen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat 

respectievelijk luchtvaartmaatschappijen van buiten de Europese Unie door 

CRS-aanbieders in de Europese Unie, of CRS-aanbieders van buiten de 

Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie een 

gelijkwaardige behandeling krijgen. 

 

                                                 
1 "Gelijkwaardige behandeling".wil zeggen een niet-discriminerende behandeling van luchtvaartmaatschappijen 

en aanbieders van CRS uit de Unie. 
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g) Beheer van luchthavens Voor vorm van dienstverlening 1 

   

EU: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

F. Hulpdiensten voor vervoer van 

andere goederen dan brandstof via 

pijpleidingen1 

 Voor vorm van dienstverlening 1 

a) Opslag van goederen andere dan 

brandstof vervoerd via pijpleidingen  

 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 

(deel van CPC 742)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

13. OVERIG VERVOER 

Gecombineerd vervoer BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: geen, behoudens de 

in deze lijst van verbintenissen opgenomen beperkingen die voor elk van de 

wijzen van vervoer gelden. 

  

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Niet 

geconsolideerd. 

                                                 
1 Ondersteunende diensten voor het vervoer van brandstoffen via pijpleidingen zijn opgenomen in 

ENERGIEDIENSTEN onder 13.C. 
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14. ENERGIEDIENSTEN 

A. Diensten in verband met de 

mijnbouw Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

(CPC 883)1 

 Geen 

B. Vervoer van brandstoffen via 

pijpleidingen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 7131)  

EU: Niet geconsolideerd 

 

  Voor vorm van dienstverlening 2 

   

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 

C. Opslag van via pijpleidingen 

vervoerde brandstoffen 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Niet geconsolideerd 

(deel van CPC 742)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

D. Groothandel in vaste, vloeibare en 

gasvormige brandstoffen en 

aanverwante producten 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: niet geconsolideerd voor de groothandel in elektriciteit, stoom en warm 

water. 

(CPC 62271)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

en groothandel in elektriciteit, stoom en 

warm water Geen 

                                                 
1 Omvat de volgende diensten verleend voor een vast bedrag of op contractbasis: adviseurs en consulenten met 

betrekking tot de mijnbouw, het exploitatierijp maken van terreinen, het installeren van booruitrusting, boren, 

boorkronen, bekledingsbuizen en exploitatiebuizen, modder-engineering en bevoorrading, controle van vaste 

stoffen, vissen en speciale operaties in de boorput, geologie van de bronnen en boorcontrole, het nemen van 

bodemmonsters door middel van boren, het testen van bronnen, kabels, bevoorrading met en gebruik van 

opvulvloeistoffen (pekel), bevoorrading met en installatie van opvulinrichtingen, cementeren (pompen onder 

druk), stimulatie (breken, verzuren en pompen onder druk), nazicht en herstel van bronnen, het opvullen en het 

uit gebruik nemen van bronnen. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

E. Detailhandel in motorbrandstoffen Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 613)  

EU: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

F. Detailhandel in stookolie, flessengas, 

steenkool en brandhout 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: voor de detailhandel in elektriciteit, gas (niet in flessen), stoom en 

warm water niet geconsolideerd. 

(CPC 63297)  

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, 

UK: voor de detailhandel in stookolie, flessengas, steenkool en brandhout 

niet geconsolideerd, behalve voor postorders, waarvoor: geen. 

en detailhandel in elektriciteit, gas (niet 

in flessen), stoom en warm water 

 

Voor vorm van dienstverlening 2 

 

Geen 

G. Diensten in verband met de 

distributie van energie 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: niet geconsolideerd, behalve voor advies, waarvoor: geen 

 

(CPC 887) Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

15. OVERIGE DIENSTEN, NIET ELDERS INGEDEELD 

a) Wassen, reinigen en verven Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: Niet geconsolideerd 

(CPC 9701)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

b) Kappersdiensten Voor vorm van dienstverlening 1 

(CPC 97021)  

EU: Niet geconsolideerd 

   

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

c) Cosmetische behandeling, manicure 

en pedicure  

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: Niet geconsolideerd 

(CPC 97022)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

d) Overige schoonheidsverzorging n.e.g.  Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: Niet geconsolideerd 

(CPC 97029)  

Voor vorm van dienstverlening 2 

   

Geen 

e) Kuuroorden en niet-therapeutische 

massages, voor zover die met het oog op 

ontspanning en lichamelijk welzijn en 

niet voor medische of 

revalidatiedoeleinden worden verstrekt1 

 

Voor vorm van dienstverlening 1 

 

EU: Niet geconsolideerd 

Voor vorm van dienstverlening 2 

(CPC ver. 1.0 97230)  

Geen 

g) Telecommunicatieverbinding (CPC 

7543) Voor vormen van dienstverlening 1 en 2 

   

Geen 

 

 

________________ 

 

                                                 
1 Therapeutische massages en thermale kuren vallen onder 1.A.h) Artsen en tandartsen, 1.A.j) 2 

Verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel, en 8.A en 8.C Gezondheidszorg. 
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BIJLAGE XVI-C 

 

BIJLAGE XVI-C bij hoofdstuk 6 

VOORBEHOUDEN INZAKE DIENSTVERLENERS OP CONTRACTBASIS  

EN BEOEFENAARS VAN EEN VRIJ BEROEP 

 

 

EU-PARTIJ 

 

1. In onderstaande lijst van voorbehouden worden de uit hoofde van de artikelen 101, lid 2, en 

102, lid 2, geliberaliseerde dienstensectoren vermeld, waarvoor beperkingen ten aanzien van 

dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep (DC en BVB) gelden en worden 

die beperkingen gespecificeerd. 

 

2. De lijst bevat de volgende elementen: 

 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarop beperkingen van 

toepassing zijn; alsmede 

 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke beperkingen worden beschreven. 

 

De EU-partij gaat geen verbintenissen voor dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een 

vrij beroep aan voor andere dienstensectoren dan die welke hieronder expliciet vermeld zijn. 
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3. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren: 

 

a) wordt onder "CPC" de Central Products Classification verstaan, zoals vastgesteld in 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 

1991"; alsmede 

 

b) wordt onder "CPC ver. 1.0" de Central Products Classification verstaan, zoals vastgesteld in 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver. 1.0, 

1998". 

 

4. Verbintenissen inzake dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep zijn 

niet van toepassing in gevallen waarin het de bedoeling of het gevolg van hun tijdelijke 

aanwezigheid is in te grijpen in arbeids- of managementgeschillen of -onderhandelingen, dan wel 

het resultaat van dergelijke geschillen of onderhandelingen op andere wijze te beïnvloeden.  

 

5. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot kwalificatievereisten en -

procedures, technische normen, en vergunningsvereisten en –procedures die geen beperking in de 

zin van de artikelen 101, lid 2, en 102, lid 2 (DC en BVB) vormen. Zelfs wanneer deze maatregelen 

(zoals een verplichte vergunning, de verplichte erkenning van kwalificaties in gereglementeerde 

sectoren, de verplichting om specifieke examens (inclusief taalexamens) af te leggen en de 

verplichting om een wettelijke verblijfplaats te hebben op het grondgebied waar de economische 

activiteit wordt uitgeoefend) niet in onderstaande lijst zijn opgenomen, zijn zij in elk geval van 

toepassing op dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep uit Oekraïne. 

 

6. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen betreffende door een van de partijen toegekende 

subsidies. 
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7. Onderstaande lijst laat het bestaan van overheidsmonopolies en exclusieve rechten in de 

betrokken sectoren, zoals door de EU uiteengezet in haar lijst (bijlage XVI-A of bijlage XVI-B) bij 

hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) onverlet.  

 

8. In sectoren waar onderzoek naar de economische behoefte wordt gedaan, is het belangrijkste 

criterium de beoordeling van de relevante marktsituatie in de lidstaat van de Europese Unie of de 

regio waar de dienst zal worden verleend, onder meer met betrekking tot het aantal bestaande 

dienstverleners en de gevolgen voor die dienstverleners.  

 

9. De uit de onderstaande lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe 

werking, zodat er niet rechtstreeks rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien. 
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10. In de onderstaande lijst worden de volgende afkortingen gebruikt: 

 

AT Oostenrijk 

BE BELGIË 

BG Bulgarije 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië 

DE Duitsland 

DK Denemarken 

EU De Europese Unie, met inbegrip van al haar lidstaten 

ES Spanje 

EE Estland 

FI Finland 

FR Frankrijk 

EL 

HR 

Griekenland 

Kroatië 

HU Hongarije 

IE Ierland 

IT Italië 

LV Letland 

LT Litouwen 

LU Luxemburg 

MT Malta 

NL Nederland 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Roemenië 

SK Slowakije 

SI Slovenië 

SE Zweden 

UK Verenigd Koninkrijk 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

ALLE SECTOREN Overgangsperiodes 

BG en RO: verbintenissen treden met ingang van 1 januari 2014 in werking. 

 

Opname 

 

EU: de EU-richtlijnen betreffende de wederzijdse erkenning van diploma's 

zijn uitsluitend van toepassing op onderdanen van EU-lidstaten. Het recht 

om in de ene lidstaat een gereglementeerd beroep uit te oefenen, geeft niet 

het recht tot uitoefening van dat beroep in een andere lidstaat.1 

 

Rechtskundig advies met betrekking tot 

internationaal publiekrecht en 

buitenlands recht (d.w.z. niet-EU-recht) 

(deel van CPC 861)2 

 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: geen Geen.  

 

BE, ES, HR, IT, EL: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische 

behoefte uitgevoerd. 

 

LV: voor DC's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: er wordt een onderzoek naar de 

economische behoefte uitgevoerd.  

 

DK: alleen advocaten met een Deense vergunning mogen rechtskundig 

advies verstrekken. Om een Deense vergunning te verkrijgen, moet een 

juridisch examen worden afgelegd. 

 

FR: volledige (vereenvoudigde) toegang tot de balie via een 

bekwaamheidstest is vereist. Voor de toegang van advocaten tot het beroep 

van "avocat auprès de la Cour de Cassation" en "avocat auprès du Conseil 

d’Etat" gelden quota's en een nationaliteitsvereiste. 

 

HR: voor de volledige toelating tot de balie, die vereist is voor 

rechtskundige vertegenwoordiging, geldt een nationaliteitsvereiste.  

                                                 
1 De kwalificaties van onderdanen van derde landen kunnen slechts in de hele EU worden erkend als er in het 

kader van artikel 18 van de overeenkomst een overeenkomst inzake wederzijdse erkenning wordt gesloten. 
2 Net als voor het verlenen van andere diensten, gelden voor rechtskundige diensten de in de lidstaten van de 

Europese Unie vergunningsvereisten en -procedures. Voor advocaten die rechtskundige diensten verlenen met 

betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht, kunnen deze onder meer de vorm aannemen van 

de naleving van plaatselijke beroepscodes, gebruik van de titel uit het eigen land (tenzij erkenning met de titel in 

het gastland werd verkregen), vereisten in verband met verzekeringen, gewone registratie bij de balie van het 

gastland of een vereenvoudigde toegang tot de balie van het gastland via een bekwaamheidstest en een wettelijk 

of professioneel domicilie in het gastland.  
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Boekhouders 

(CPC 86212 andere dan accountants, 

CPC 86213, CPC 86219 en CPC 86220) 

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Geen.  

 

AT: de werkgever moet lid zijn van de betreffende beroepsvereniging in het 

land van herkomst (als een dergelijke vereniging bestaat).  

 

FR: verplichte vergunning. Boekhouders moeten toestemming krijgen van 

de minister van Economie, Financiën en Industrie, in overleg met de 

minister van Buitenlandse Zaken. 

 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte.  

 

HR: Ingezetenschap verplicht. 

Belastingconsulenten 

(CPC 863)1 

 

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Geen. 

 

AT: de werkgever moet lid zijn van de betreffende beroepsvereniging in het 

land van herkomst (als een dergelijke vereniging bestaat); 

nationaliteitsvereiste voor vertegenwoordiging bij bevoegde autoriteiten. 

 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte.  

 

CY: niet geconsolideerd voor de indiening van belastingaangiften. 

 

PT: Niet geconsolideerd 

 

HR, HU: Ingezetenschap verplicht. 

 

Diensten van architecten 

alsmede 

Dienstverlening op het gebied van 

stedenbouw en landschapsarchitectuur 

(CPC 8671 en CPC 8674) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Geen. 

 

BE, ES, HR, IT: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische 

behoefte uitgevoerd. 

 

LV: voor DC's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

 

FI: natuurlijke personen moeten aantonen dat zij over speciale kennis 

beschikken die relevant is voor de verleende dienst.  

 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte.  

 

AT: uitsluitend planning, waarvoor: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

 

HR, HU, SK: ingezetenschap verplicht. 

 

                                                 
1 Omvat niet rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging in belastingaangelegenheden, die zijn 

opgenomen onder Rechtskundig advies met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Dienstverlening door ingenieurs 

alsmede tot: 

Geïntegreerde technische diensten 

(CPC 8672 en CPC 8673) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Geen. 

 

BE, ES, HR, IT: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische 

behoefte uitgevoerd.  

 

LV: voor DC's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

 

FI: natuurlijke personen moeten aantonen dat zij over speciale kennis 

beschikken die relevant is voor de verleende dienst.  

 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

 

AT: uitsluitend planning, waarvoor: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

 

HR, HU: ingezetenschap verplicht.  

 

Diensten in verband met computers 

(CPC 84) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Geen.  

 

ES, IT: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd.  

 

LV: voor DC's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

 

BE: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte.  

 

HR: Ingezetenschap verplicht for DC’s. Niet geconsolideerd voor BVB's. 

Speur- en ontwikkelingswerk 

(CPC 851, 852 behalve psychologen1, 

853) 

 

EU, met uitzondering van BE, UK: Gastovereenkomst met een erkende 

onderzoeksorganisatie vereist2. 

 

CZ, DK, SK: onderzoek naar de economische behoefte. 

 

BE, UK: Niet geconsolideerd 

 

HR: Ingezetenschap verplicht. 

Reclame 

(CPC 871) 

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Geen.  

 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte. 

                                                 
1 Deel van CPC 85201, dat is opgenomen onder Artsen en tandartsen. 
2 Voor alle lidstaten, behalve DK, moeten de erkenning van de onderzoeksorganisatie en de gastovereenkomst 

beantwoorden aan de overeenkomstig EU-Richtlijn 2005/71/EG vastgestelde voorwaarden. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Advies op het gebied van bedrijfsbeheer 

(CPC 865) 

CY, EE, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Geen.  

ES, IT: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd.  

BE, HR: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

. 

Diensten in verband met advies op het 

gebied van bedrijfsbeheer 

(CPC 866) 

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Geen. 

BE, ES, HR, IT: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische 

behoefte uitgevoerd. 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

HU: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor arbitrage en 

bemiddeling (CPC 86602), waarvoor: Niet geconsolideerd 

. 

Technische testen en toetsen 

(CPC 8676) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Geen.  

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO en SK: onderzoek naar de 

economische behoefte. 

.  

Aanverwante wetenschappelijke en 

technische adviezen 

(CPC 8675) 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Geen.  

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: onderzoek naar 

de economische behoefte.  

DE: niet geconsolideerd voor door de overheid aangestelde landmeters. 

FR: niet geconsolideerd voor landmeteractiviteiten in verband met het 

vaststellen van eigendomsrechten en wetgeving inzake grondbezit, 

waarvoor: niet geconsolideerd.  

BG: Niet geconsolideerd 

. 

Onderhoud en reparatie van schepen 

(deel van CPC 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Geen. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte.  

SK: onderzoek naar de economische behoefte. 

UK: Niet geconsolideerd 

. 

Onderhoud en reparatie van 

spoorwegmaterieel 

(deel van CPC 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Geen. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte. 

UK: Niet geconsolideerd. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Onderhoud en reparatie van auto's, 

motorfietsen, sneeuwscooters en 

wegtransportmiddelen 

(CPC 6112, CPC 6122, deel van CPC 

8867 en deel van CPC 8868) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Geen. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: onderzoek 

naar de economische behoefte. 

UK: Niet geconsolideerd 

 

Onderhoud en reparatie van 

luchtvaartuigen en delen daarvan 

(deel van CPC 8868) 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Geen. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte.  

UK: Niet geconsolideerd 

. 

Onderhoud en reparatie van producten 

van metaal, machines (behalve 

kantoormachines), toestellen (behalve 

transportmiddelen en kantoortoestellen) 

en consumentenartikelen1 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 

8862, CPC 8864, CPC 8865 en CPC 

8866) 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Geen. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: onderzoek naar de 

economische behoefte.  

 

Vertaling  

(CPC 87905, behalve officiële of 

beëdigde activiteiten) 

CY, DE, EE, FR, LU, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Geen. 

BE, ES, IT, EL: voor BVB's wordt een onderzoek naar de economische 

behoefte uitgevoerd.  

LT, LV: voor DC's wordt een onderzoek naar de economische behoefte 

uitgevoerd. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte.  

HR: Niet geconsolideerd voor BVB's. 

Inspectie van bouwterreinen 

(CPC 5111) 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: 

Geen. 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

. 

Milieuzorgdiensten  

(CPC 94012, CPC 9402, CPC 9403, 

CPC 94043, deel van CPC 940604, CPC 

9405, deel van CPC 9406, CPC 9409) 

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Geen.  

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: onderzoek naar 

de economische behoefte. 

                                                 
1 Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -toestellen, inclusief computers, (CPC 845) zijn opgenomen 

onder Diensten in verband met computers. 
2 Stemt overeen met afvalwaterinzameling en -behandeling. 
3 Stemt overeen met reiniging van uitlaatgassen. 
4 Stemt overeen met delen van Bescherming van natuur en landschap. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Reisbureaus en reisorganisatoren 

(inclusief reisleiders1) 

(CPC 7471) 

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Geen. 

 

DK: onderzoek naar de economische behoefte, behalve voor verblijven van 

DC's tot maximaal drie maanden.  

 

IE: niet geconsolideerd voor reisleiders. 

 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: onderzoek naar de economische 

behoefte. 

 

BE, CY: niet geconsolideerd, behalve voor reisleiders (die tot taak hebben 

een groep reizigers van minimaal tien personen te begeleiden, zonder als 

gids op te treden op specifieke locaties). 

 

HR: Ingezetenschap verplicht. UK: Niet geconsolideerd. 

Amusement ander dan audiovisuele 

diensten (inclusief theater, concerten, 

circussen en discotheken)  

(CPC 9619) 

BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, 

NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Een hogere kwalificatie2 kan vereist zijn. Er 

wordt een onderzoek naar de economische behoefte uitgevoerd. 

 

SI: het verblijf is beperkt tot zeven dagen per evenement. Voor circussen en 

kermissen is de verblijfsduur beperkt tot maximaal 30 dagen per 

kalenderjaar. 

 

FR: niet geconsolideerd voor DC, maar:  

- de artiesten moeten een arbeidscontract met een erkend amusementsbedrijf 

hebben;  

- de werkvergunning wordt afgegeven voor een periode van maximaal negen 

maanden, die met drie maanden kan worden verlengd; 

- een onderzoek naar de economische behoefte is verplicht. Belangrijkste 

criterium: beoordeling van de situatie op de arbeidsmarkt voor de betrokken 

activiteit in het geografische gebied waar de dienst wordt verleend;  

- het amusementsbedrijf moet een belasting betalen aan het Office Français 

de l'Immigration et de l'Intégration.  

 

CY: onderzoek naar de economische behoefte voor concerten en 

discotheken. 

 

BE, UK: Niet geconsolideerd. 

 

 

__________________ 

 

                                                 
1 Dienstverleners die tot taak hebben een groep reizigers van minimaal tien personen te begeleiden, zonder als gids 

op te treden op specifieke locaties. 
2 Wanneer de kwalificatie niet in de EU en haar lidstaten is verkregen, kan de betrokken lidstaat beoordelen of die 

kwalificatie gelijkwaardig is aan de op zijn grondgebied vereiste kwalificatie. 
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BIJLAGE XVI-D 

 

BIJLAGE XVI-D bij hoofdstuk 6 

VOORBEHOUDEN VAN Oekraïne INZAKE VESTIGING 

(zoals bedoeld in artikel 88, lid 1) 

 

Grondeigendom  

 

Buitenlanders en staatlozen zijn niet gerechtigd de eigendom van landbouwgrond te verwerven. 

Buitenlanders en staatlozen zijn evenmin gerechtigd gratis grond te verwerven dat aan de staat of de 

gemeente toebehoort; ook mogen zij geen grond privatiseren dat hun voordien in gebruik is 

gegeven. 

 

Buitenlandse rechtspersonen kunnen binnen de bebouwde kom het eigendom van grond zonder 

landbouwbestemming verwerven, maar alleen dan indien dit geschiedt in verband met een in 

Oekraïne uitgeoefende economische activiteit, en buiten de bebouwde kom indien dit geschiedt in 

het kader van de verwerving van onroerend goed. 

 

Er zijn geen beperkingen voor de pacht van grond door buitenlanders en buitenlandse 

rechtspersonen.  

 

Voor de verwerving, aankoop, huur of lease van onroerend goed door buitenlandse natuurlijke of 

rechtspersonen kan een vergunning nodig zijn. 
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Bosbouw 

 

Alleen Oekraïense burgers en rechtspersonen kunnen bos in eigendom hebben. 

 

Verwerving van staatseigendommen 

 

Ondernemingen en agentschappen van de overheid waarvan de staat voor meer dan 25 % eigenaar 

is, mogen niet deelnemen aan de privatisering van Oekraïense ondernemingen.  

Prospectie, exploratie en productie van koolwaterstoffen 

 

Vestiging dient te geschieden in overeenstemming met artikel 279 (over prospectie, exploratie en 

productie van koolwaterstoffen) in hoofdstuk 11 (Handelsgerelateerde energie) van titel IV van 

deze overeenkomst. 

 

Notarissen 

 

Alleen burgers van Oekraïne kunnen notarisdiensten verlenen. 

 

Artsen en tandartsen 

 

Eisen inzake beroepskwalificaties overeenkomstig Oekraïense wetgeving. Buitenlandse 

dienstverleners moeten Oekraïens spreken. 
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Verloskundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en paramedisch personeel 

 

Eisen inzake beroepskwalificaties overeenkomstig Oekraïense wetgeving. Buitenlandse 

dienstverleners moeten Oekraïens spreken. 

 

Post- en koeriersdiensten (inclusief expresbesteldiensten)1 

 

Geen nationale behandeling voor gewone brieven2 met een gewicht tot 50 gram en briefkaarten. 

 

Er kan een vergunning nodig zijn voor: 

 

і) verwerking van op enigerlei fysieke drager3 aangebrachte schriftelijke geadresseerde 

mededelingen, waaronder: 

 

- hybride postdiensten; 

 

- direct mail  

                                                 
1 De verbintenis inzake post- en koeriersdiensten en expresbesteldiensten is van toepassing op commerciële 

aanbieders ongeacht hun eigendomsvorm, particulier of publiek.  
2 Normale bezorging van post, verzonden via brievenbus of postkantoor, en zonder ontvangstbewijs afgeleverd in 

de brievenbus op het vermelde adres. 
3 Bijvoorbeeld brieven of briefkaarten.  
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іі) verwerking van geadresseerde pakjes en pakketten1;  

 

ііі) Handling of addressed press products2  

 

iv) verwerking van onder i) tot en met iii) genoemde poststukken als aangetekende of verzekerde 

zendingen, 

 

- waarvoor een universeledienstverplichting bestaat. 

 

Deze vergunningen kunnen een specifieke universeledienstverplichting en/of een financiële 

bijdrage aan een compensatiefonds omvatten. 

 

Onderwijs 

 

Basis, voortgezet en hoger onderwijs 

 

Volgens de wetgeving van Oekraïne mag alleen een burger van Oekraïne hoofd van een 

onderwijsinstelling zijn, ongeacht de eigendomssituatie. 

 

Financiële diensten  

 

Deelneming in de uitgifte van alle soorten effecten, met inbegrip van het garant staan en plaatsen 

van effecten als (openbaar of particulier) agent en het verlenen van daarmee verband houdende 

diensten is alleen mogelijk voor rechtspersonen die zich uitsluitend met de uitgifte van effecten 

bezig houden en banken. 

                                                 
1 Met inbegrip van boeken en catalogi.  
2 Dagbladen, kranten, tijdschriften.  
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Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

 

Eisen inzake beroepskwalificaties in overeenstemming met de Oekraïense wetgeving voor 

ziekenhuisdiensten, waaronder het beheer van ziekenhuizen en andere diensten in verband met de 

menselijke gezondheid. 

 

Cultuur, sport en recreatie  

 

Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling voor toegang 

tot subsidies voor de exploitatie van bioscopen.  

 

Buitenlandse investeringen in nieuwsagentschappen moeten beperkt blijven tot 35 %. 

 

Binnenvaart1 

 

Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot nationale cabotage. In maatregelen gebaseerd op bestaande of toekomstige 

overeenkomsten over de toegang tot binnenwateren (waaronder overeenkomsten inzake het Rijn-

Main-Donau-kanaal) worden bepaalde verkeersrechten gereserveerd voor maatschappijen in de 

betrokken landen die voldoen aan de nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Onderworpen aan 

regelingen voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de Rijnvaart. 

 

                                                 
1 Met inbegrip van hulpdiensten voor de binnenvaart. 
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Luchtvaart 

 

Geen verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot binnenlandse en internationale luchtvervoersdiensten, ongeacht of het gaat om 

lijndiensten of niet, en diensten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van 

verkeersrechten, andere dan reparatie en onderhoud van luchtvaartuigen, de verkoop en marketing 

van luchtvervoersdiensten, diensten in verband met geautomatiseerde boekingssystemen en andere 

aan luchtvervoersdiensten verwante diensten zoals grondafhandelingsdiensten, verhuur van 

luchtvaartuigen met bemanning en luchthavenbeheer. De voorwaarden voor wederzijdse 

markttoegang op luchtvaartgebied worden neergelegd in de overeenkomst tussen de Europese Unie 

en haar lidstaten en Oekraïne betreffende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke 

luchtvaartruimte. 

 

Spoorwegvervoer  

 

Geen andere verplichtingen inzake nationale behandeling of meestbegunstigingsbehandeling met 

betrekking tot personen- en goederenvervoer dan de behandeling uit hoofde van artikel 136 van 

hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel IV van deze 

overeenkomst. 

 

Vervoer over de weg  

 

Entiteiten voor het vervoer van personen of goederen moeten als rechtspersoon zijn ingeschreven. 

 

__________________ 
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BIJLAGE XVI-E 

 

BIJLAGE XVI-E 

LIJST VAN VERBINTENISSEN van Oekraïne 

INZAKE GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTEN 

(als bedoeld in artikel 95) 

 

I. ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

1. Vrije beroepen 

a) Rechtskundige diensten 

- Advies en vertegenwoordiging in strafzaken 

 (CPC 86111) 

 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Rechtskundig advies en vertegenwoordiging in 

gerechtelijke procedures op andere rechtsgebieden 

dan het strafrecht 

 (CPC 86119) 

1) Geen. 

2) Geen.  

- Rechtskundig advies en vertegenwoordiging in 

wettelijke procedures 

 (CPC 8612) (CPC 86120) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Juridische documentatie en certificering 

 (CPC 8613) 

 (СPC 86130) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Ander rechtskundig advies en rechtskundige 

informatie, met uitzondering van notarisdiensten 

 (CPC 8619) (CPC 86190) 

1) Geen. 

2) Geen. 

 

- Adviezen over het recht van het eigen land, 

internationaal recht en het recht van derde landen 

 (deel van CPC 861) 

1) Geen. 

2) Geen. 
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- Notarissen  1) Alleen burgers van Oekraïne kunnen 

notarisdiensten verlenen. 

2) Geen. 

b) Boekhouders 

 (CPC 862 (m.u.v. CPC 86211)) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Auditdiensten 

 (CPC 86211) 

1) Geen; alleen moeten officiële controleverslagen 

worden bevestigd door een accountant of 

accountantsbedrijf uit Oekraïne  

2) Geen. 

c) Belastingconsulenten 

 (CPC 863) 

1) Geen. 

2) Geen.  

d) Diensten van architecten 

 (CPC 8671) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) Dienstverlening door ingenieurs 

 (CPC 8672) 

1) Geen. 

2) Geen. 

f) Geïntegreerde technische diensten 

 (CPC 8673) 

1) Geen. 

2) Geen. 

g) Stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten 

 (CPC 8674) 

1) Geen. 

2) Geen. 

h) Artsen en tandartsen 

 (CPC 9312) 

1) Geen. 

2) Geen. 

i) Veterinaire diensten 

 (CPC 932) 

1) Geen. 

2) Geen. 

j) Verloskundigen, verpleegkundigen, 

fysiotherapeuten en paramedisch personeel 

 (deel van CPC 93191) 

 

(1) Niet geconsolideerd 

(2) Geen. 

2. Diensten in verband met computers  

a) Advies met betrekking tot de installatie van 

computerapparatuur 

 (CPC 841) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Software-implementatiediensten 

 (CPC 842) 

1) Geen. 

2) Geen. 
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c) Gegevensverwerking 

 (CPC 843) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Databanken 

 (CPC 844) 

1) Geen. 

2) Geen. 

f) Overige diensten in verband met computers 

- onderhoud en reparatie van kantoormachines en 

toebehoren, met inbegrip van computers 

 (CPC 845) 

1) Geen. 

2) Geen. 

 - Voorbereiding van gegevens 

 (CPC 849) 

1) Geen. 

2) Geen. 

3. Speur- en ontwikkelingswerk 

a) Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de 

natuurwetenschappen 

 (CPC 851) 

 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de 

maatschappij- en geesteswetenschappen  

 (CPC 852) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Interdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk  

 (CPC 853) 

1) Geen. 

2) Geen. 

4. Exploitatie van en handel in onroerend goed 

- Makelaarsdiensten  

 (CPC 821-822) 

1) Geen. 

2) Geen. 

5. Verhuur/lease zonder bedieningspersoneel 

e) Andere 

 

- Verhuur of lease (andere dan op financieel gebied)  

 (CPC 831-832) 

- Met inbegrip van verhuur of lease van 

opnameapparatuur voor studio's (CPC 83109)** 

1) Geen. 

2) Geen. 
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6. Andere zakelijke diensten 

a) Advertentie- en reclamediensten. 

 (CPC 871) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Diensten voor marktonderzoek en peiling van de 

openbare mening 

 (CPC 864) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Advies op het gebied van bedrijfsbeheer 

 (CPC 865) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Diensten in verband met advies op het gebied van 

bedrijfsbeheer 

 (CPC 866) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) Technische testen en toetsen, waaronder 

scheepsinspecties 

 (CPC 8676) 

1) Geen. 

2) Geen. 

f) Diensten in verband met landbouw, jacht en 

bosbouw (m.u.v. brandbestrijding, evaluatie van 

houtopstanden, bosbeheer waaronder beoordeling 

van schade aan bossen) 

 (deel van CPC 881) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Adviezen inzake brandbestrijding, evaluatie van 

houtopstanden, bosbeheer waaronder beoordeling 

van schade aan bossen 

 (deel van CPC 881) 

1) Geen. 

2) Geen. 

g) Diensten in verband met visserij 

 (CPC 882) 

1) Geen. 

2) Geen. 

h) Diensten in verband met mijnbouw 

 (CPC 883+5115) 

1) Geen. 

2) Geen. 

i) Diensten in verband met industrie  

 (deel van CPC 884 + deel van CPC 885) 

1) Geen. 

2) Geen. 

j) Diensten in verband met de distributie van energie 

(CPC 887) 

 

1) Geen. 

2) Geen. 
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k) Arbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening 

(CPC 872) 

1) Geen. 

2) Geen. 

m) Diensten in verband met aanverwante 

wetenschappelijke en technische adviezen (CPC 

8675) 

1) Geen. 

2) Geen. 

n) Onderhoud en reparatie van apparatuur (behalve 

zeeschepen, luchtvaartuigen of andere 

vervoermiddelen) (CPC 6112, 6122, 633+8861-

8866)  

Met inbegrip van onderhoud en reparatie van auto's (CPC 

8867) 

1) Geen. 

2) Geen. 

o) Reiniging van gebouwen 

 (CPC 874) 

1) Geen. 

2) Geen. 

p) Fotografie (m.u.v. luchtfotografie) 

 (CPC 875) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

q) Verpakkingsdiensten 

 (CPC 876) 

1) Geen. 

2) Geen. 

r) Drukkerijen en uitgeverijen 

 (CPC 88442) 

1) Geen. 

2) Geen. 

s) Organisatie van congressen 

 (CPC 87909) 

1) Geen. 

2) Geen. 

t) Andere 

- Vertalers en tolken (CPC 87905) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Gespecialiseerd ontwerpen 

 (CPC 87907)  

1) Geen. 

2) Geen. 
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II. DIENSTEN IN VERBAND MET COMMUNICATIE 

1. en 2 van norm EN 71-1:2005+A8:2009. Post- en koeriersdiensten (inclusief expresbesteldiensten)1 

 

Diensten in verband met het verwerken2 van 

postzendingen volgens de onderstaande lijst van 

sub-sectoren, voor binnen- en buitenlandse 

bestemmingen. Voor de volgende verbintenissen 

omvat schriftelijke mededeling niet gewone 

brieven3 met een gewicht van minder dan 50 gram 

en briefkaarten: 

і) verwerking van op enigerlei fysieke drager4 

aangebrachte schriftelijke geadresseerde 

mededelingen, waaronder: 

 - hybride postdiensten; 

 - direct mail  

іі) verwerking van geadresseerde pakjes en 

pakketten5; 

ііі) Handling of addressed press products6  

iv) verwerking van onder i) tot en met iii) genoemde 

poststukken als aangetekende of verzekerde 

zendingen;  

v) expresbesteldiensten7 voor onder i) tot en met iii) 

bedoelde zendingen;  

vі) verwerking van niet-geadresseerde zendingen;  

vіі) Document exchange8 

viіі) Other services not elsewhere specified 

1) 2) Er kan een vergunningensysteem worden opgezet 

voor sub-sector i) tot en met iv) waarvoor een 

universeledienstverplichting bestaat. Deze vergunningen 

kunnen een specifieke universeledienstverplichting en/of 

een financiлle bijdrage aan een compensatiefonds 

omvatten. Geen voor de subsectoren v) tot en met viii). 

                                                 
1 De verbintenis inzake post- en koeriersdiensten en expresbesteldiensten is van toepassing op commerciële 

aanbieders ongeacht hun eigendomsvorm, particulier of publiek.  
2 "Verwerken" omvat ophalen, sorteren, vervoeren en bezorgen.  
3 Normale bezorging van post, verzonden via brievenbus of postkantoor, en zonder ontvangstbewijs afgeleverd in 

de brievenbus op het vermelde adres. 
4 Bijvoorbeeld brieven of briefkaarten.  
5 Met inbegrip van boeken en catalogi.  
6 Dagbladen, kranten, tijdschriften.  
7 Onder "expresbesteldiensten" wordt verstaan: het met spoed ophalen, vervoeren en bezorgen van documenten, 

drukwerk, pakjes, goederen, of andere voorwerpen, terwijl gedurende de hele dienstverlening de controle over 

deze voorwerpen wordt behouden en deze voorwerpen worden getraceerd.  
8 Levering van middelen, met inbegrip van het verschaffen van adhoc-ruimte alsmede vervoer door derden, voor 

zelfbestelling door de wederzijdse uitwisseling van postzendingen tussen gebruikers die zich op deze dienst 

abonneren. Het begrip "postzending" omvat alle poststukken die door een bedrijf worden verwerkt, ongeacht of 

dit bedrijf publiek of particulier is. 
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3. Telecommunicatie 

Basisdiensten op het gebied van telecommunicatie 

a) Spraaktelefonie 

 (CPC7521) 

 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Pakketgeschakelde datatransmissie (CPC7523**) 1) Geen. 

2) Geen. 

c) Circuitgeschakelde datatransmissie (CPC7523**) 1) Geen. 

2) Geen. 

d) Telexdiensten 

 (CPC7523**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) Telegrafiediensten 

 (CPC7522) 

1) Geen. 

2) Geen. 

f) Faxdiensten 

 (CPC 7521, +7529) 

1) Geen. 

2) Geen. 

g) Particuliere huurlijnen 

 (CPC 7522, +7523) 

1) Geen. 

2) Geen. 

o) Andere 

- Mobiele spraak- en datadiensten 

 (CPC 75213) 

- Semafoondiensten 

 (CPC 75291) 

- Teleconferentiediensten 

 (CPC 75292) 

- Geïntegreerde telecommunicatiediensten, m.u.v. 

radio- en televisieomroep1 

 (CPC 7526) 

1) Geen. 

2) Geen. 

                                                 
1 Een omroep is de ononderbroken transmissieketen die vereist is voor de distributie van televisie- en 

radioprogrammasignalen naar het grote publiek. Het begrip omvat niet de toeleveringskoppelingen tussen 

exploitanten. 
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Telecommunicatiediensten met toegevoegde waarde 

h) Elektronische post 

 (CPC 7523**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

i) Voicemail 

 (CPC 7523**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

j) Online-informatie en -databanken (CPC 7523**) 1) Geen. 

2) Geen. 

k) Elektronische gegevensuitwisseling 

 (CPC 7523**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

l) Extra faxdiensten, waaronder "opslaan en 

doorzenden" en "opslaan en opzoeken" (CPC 

7523**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

m) Code- en protocolconversie 1) Geen. 

2) Geen. 

n) Online-informatiediensten en/of 

gegevensverwerking (met inbegrip van de 

verwerking van transacties) (CPC 843**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

III. BOUWNIJVERHEID EN CIVIELTECHNISCHE DIENSTEN IN VERBAND DAARMEE 

- Voorbereidende werkzaamheden op bouwterreinen 

(CPC 511) 

1) Geen. 

2) Geen. 

a) Algemene bouwwerkzaamheden: gebouwen (CPC 

512) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Bouwwerkzaamheden: civieltechnische werken 

(CPC 513) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Montage en optrekken van geprefabriceerde 

constructies en installatiewerkzaamheden (CPC 

514+516 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Afwerking van gebouwen (CPC 517) 1) Geen. 

2) Geen. 
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e) Andere 

- Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 

(CPC515) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Verhuur van bouw- en sloopmachines met 

bedieningspersoneel, voor burgerlijke en 

utiliteitsbouw en weg- en waterbouw (CPC 518) 

1) Geen. 

2) Geen. 

IV. HANDEL 

a) Handelsbemiddeling 

 (CPC 621, 6111, 6113, 6121) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Groothandel  

 (CPC 6121, 61111, 6113, 622 (m.u.v. CPC 62262)) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Groothandel in boeken, dagbladen en tijdschriften 

(m.u.v. papierwaren) (CPC 62262) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Detailhandel 

 (CPC 631+632+6111+6113+6121+613, met 

inbegrip van audio- en videoplaten en –banden, 

СРС 63234) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Franchising 

 (CPC 8929) 

1) Geen. 

2) Geen. 

V. ONDERWIJS 

a) Diensten voor basisonderwijs 

 (CPC 921) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Diensten voor secundair onderwijs 

 (CPC 922) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Diensten voor hoger onderwijs 

 (CPC 923) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) volwasseneneducatie; 

 (CPC 924) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) ANDER ONDERWIJS 

 (CPC 929) 

1) Geen. 

2) Geen. 
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VI. DIENSTEN IN VERBAND MET HET MILIEU 

a) Diensten in verband met afvalwater 

 (CPC 9401) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Afvalverzameling en -verwerking 

 (CPC 9402) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Straatreiniging en dergelijke diensten 

 (CPC 9403) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Andere 

- Reiniging van uitlaatgassen 

 (CPC 9404) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Lawaaibestrijding 

 (CPC 9405) 

1) Geen. 

2) Geen. 

- Bescherming van natuur en landschap (CPC 9406) 1) Geen. 

2) Geen. 

- Andere milieubeschermingsdiensten (CPC 9409) 1) Geen. 

2) Geen. 

VII. FINANCIËLE DIENSTEN  

1. Alle verzekeringsdiensten en daarmee verband houdende diensten 

Buitenlandse verzekeringsmaatschappijen mogen pas vijf jaar na de toetreding van Oekraïne tot de WTO via filialen 

verzekeringsdiensten aanbieden.  

i) Directe verzekering (met inbegrip van 

medeverzekering). 

 (A) Levensverzekeringen 

 (B) schadeverzekeringen (including marine and

 aviation insurance) 

ii) Herverzekering en retrocessie 

iii) Hulpdiensten in de verzekeringssector, zoals 

adviesverlening, actuariaat, risicobeoordeling en 

regeling van schade-eisen. 

1) Niet geconsolideerd, maar geen voor: 

 verzekering van risico's in verband met zeevaart, 

commerciële luchtvaart, lancering van en 

vrachtvervoer met ruimtevaartuigen (satellieten 

inbegrepen), waarbij het volgende volledig of 

gedeeltelijk wordt gedekt: de vervoerde goederen, 

het voertuig waarmee de goederen worden 

vervoerd en de daaruit voorvloeiende 

aansprakelijkheid; 

 - herverzekering. 

 - hulpdiensten voor verzekeringen 

2) Geen. 
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iv) Verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van 

makelaars en agenten 

1) Niet geconsolideerd, maar geen voor: 

 verzekering van risico's in verband met zeevaart, 

commerciële luchtvaart, lancering van en 

vrachtvervoer met ruimtevaartuigen (satellieten 

inbegrepen), waarbij het volgende volledig of 

gedeeltelijk wordt gedekt: de vervoerde goederen, 

het voertuig waarmee de goederen worden 

vervoerd en de daaruit voorvloeiende 

aansprakelijkheid; 

 - herverzekering. 

 - Na vijf jaar vanaf de datum van toetreding tot de 

WTO: geen. 

2) Geen. 

2. Bankwezen en andere financiële diensten (verzekeringen niet inbegrepen)  

v) Acceptatie van deposito's en andere terugbetaalbare 

middelen van het publiek 

1) Geen. 

2) Geen. 

vi) Alle soorten leningen, waaronder 

consumentenkrediet en hypotheken, factoring en 

financiering van commerciële transacties 

1) Geen. 

2) Geen. 

vii) Financial leasing 1) Geen. 

2) Geen. 

(viii) Alle betalings- en geldovermakingsdiensten, met 

inbegrip van krediet- en betaalkaarten, reischeques 

en bankwissels. 

1) Geen. 

2) Geen. 

ix) Verlenen van garanties en stellen van borgtochten 1) Geen. 

2) Geen. 

x) transacties voor eigen rekening of voor rekening 

van klanten, op de beurs of op de markt van niet-

genoteerde fondsen of anderszins ten aanzien van:  

 

- A) geldmarktinstrumenten (met inbegrip van 

cheques, effecten, depositocertificaten); 

1) Geen. 

2) Geen. 

- B) deviezen; 

 

1) Geen. 

2) Geen. 

- C) derivaten, zoals futures en opties 1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 
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- D) wisselkoers- en rentetariefinstrumenten, 

waaronder producten als swaps en forward rate 

agreements; 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

- E) verhandelbare effecten; 1) Geen. 

2) Geen. 

- F) andere verhandelbare instrumenten, 

waaronder ongemunt goud en zilver 

1) Geen. 

2) Geen. 

xi) Deelneming in de uitgifte van diverse soorten 

effecten, met inbegrip van het garanderen en 

plaatsen van effecten als agent (openbaar of 

particulier) en het verlenen van daarmee verband 

houdende diensten 

1) Geen. 

2) Geen. 

xii) Money broking 1) Geen. 

2) Geen. 

xiii) Beheer van activa, bijvoorbeeld van kasmiddelen 

of beleggingsportefeuilles, alle vormen van 

gezamenlijk investeringsbeheer, beheer van 

pensioenfondsen alsmede bewaargevings-, 

deposito- en trustdiensten 

1) Geen. 

2) Geen. 

xiv) Vereffenings- en verrekeningsdiensten voor 

financiële activa met inbegrip van effecten, 

afgeleide producten en andere verhandelbare 

stukken 

1) Geen. 

2) Geen. 

xv) Verstrekken en doorgeven van financiële 

informatie en bewerking van financiële gegevens 

en daarop betrekking hebbende software door 

verleners van andere financiële diensten. 

1) Geen. 

2) Geen. 

xvi Advies, bemiddeling en andere financiële 

hulpdiensten, behorende bij alle onder v) tot en met 

xv) vermelde activiteiten, daarbij inbegrepen 

kredietonderzoek en -analyse, onderzoek en advies 

aangaande investeringen en beleggingen, advies 

over overnames, reorganisatie en strategie van 

bedrijven.  

1) Geen. 

2) Geen. 
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VIII. GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

a) Ziekenhuizen en beheer van ziekenhuizen 

 (CPC 9311) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

b) Overige diensten in verband met gezondheidszorg 

 (CPC 9319 (m.u.v. CPC 93191)) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

c) Sociale diensten 

 (CPC 933**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

IX. TOERISME EN DIENSTEN IN VERBAND MET REIZEN 

a) Hotels en restaurants (met inbegrip van catering), 

met inbegrip van hotelbeheer 

 (CPC 641-643) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Reisbureaus en reisorganisatoren 

 (CPC 7471) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) toeristengidsen; 

 (CPC 7472) 

1) Geen. 

2) Geen. 

X. CULTUUR, SPORT EN RECREATIE 

a) Amusement (inclusief theater, concerten en 

circussen) 

 (CPC 9619) met uitzondering van bioscopen en 

dansscholen, met uitzondering van danssport 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

- Bioscopen 

 (CPC 96199**) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

- Dansscholen, met uitzondering van danssport (CPC 

96195**) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

3) Geen. 

b) Persagentschappen 

 (CPC 962) 

1) Geen. 

2) Geen. 

c) Bibliotheken, openbare archieven, musea en andere 

culturele diensten (CPC 963) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

d) Sport (CPC 9641) en andere recreatie 

 (CPC 9649), behalve loterijen en kansspelen 

1) Geen. 

2) Geen. 
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XI. VERVOER 

1. ZEEVERVOERDIENSTEN 

- Internationaal vervoer (vracht en personen)  

 (CPC 7211 en 7212 zonder cabotage) 

1) a) Lijnschepen: geen. 

 b) Bulk-, tramp- en overig internationaal 

zeevervoer, inclusief personenvervoer: geen. 

2) Geen. 

- Behandeling van zeevracht (CPC 741) 

- Opslag (CPC 742) 

- Inklaring voor zeevracht 

- Diensten in verband met de opslag van containers  

- Scheepsagenten  

- (Maritieme) expediteursdiensten 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

2. Binnenvaart 

a) Personen- en vrachtvervoer (m.u.v. cabotage) 

 (CPC 7221 en CPC 7222) 

1) In maatregelen gebaseerd op bestaande of 

toekomstige overeenkomsten over de toegang tot 

binnenwateren (waaronder overeenkomsten inzake het 

Rijn-Main-Donau-kanaal) worden bepaalde 

verkeersrechten gereserveerd voor maatschappijen in de 

betrokken landen die voldoen aan de 

nationaliteitsvereisten voor eigenaren. Regelingen 

voortvloeiende uit de Akte van Mannheim inzake de 

Rijnvaart en het Verdrag van Belgrado inzake de 

Donauvaart. 

2) Geen.  

b) Verhuur van schepen met bemanning 

 (CPC7213) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Onderhoud en reparatie van schepen 

 (CPC 8868**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) Duwen en slepen 

 (CPC7224) 

1) Geen. 

2) Geen. 

f) Ondersteunende diensten voor de binnenvaart 

(CPC 745) 

1) Geen. 

2) Geen. 
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3. Luchtvaart 

a) Onderhoud en reparatie van luchtvaartuigen 1) Geen. 

2) Geen. 

b) Verkoop en marketing van luchtvaartdiensten 1) Geen. 

2) Geen. 

c) Geautomatiseerd boekingssysteem (CRS) 1) Geen. 

2) Geen. 

4. Spoorwegvervoer 

a), b) Personen- en vrachtvervoer (CPC 7111+7112) 1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

Offline: 

d) Onderhoud en reparatie van spoorwegmaterieel  

 (CPC 8868**) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) Ondersteunende diensten voor vervoer per spoor 

 (CPC 743) 

1) Geen. 

2) Geen. 

5. Vervoer over de weg 

a) Personenvervoer  

 (CPC 7121+7122) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

b) Goederenvervoer 

 (CPC 7123) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

c) Verhuur van vrachtwagens met chauffeur (CPC 

7124) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Onderhoud en reparatie van materieel voor vervoer 

over de weg (CPC 6112+8867) 

1) Geen. 

2) Geen. 

e) Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg 

(CPC 744) 

1) Geen. 

2) Geen. 
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6. vervoer door pijpleidingen 

a) Vervoer van brandstoffen 

 (CPC 7131) 

1) Geen. 

2) Geen. 

b) Vervoer van andere goederen 

 (CPC 7139) 

1) Geen. 

2) Geen. 

7. Ondersteunende diensten voor alle vormen van vervoer, behalve zeevaart 

a) Vrachtbehandeling 

 (CPC741) 

1) Niet geconsolideerd voor 

grondafhandelingsdiensten 

2) Geen. 

b) Opslag 

 (CPC 742) 

1) Niet geconsolideerd voor 

grondafhandelingsdiensten 

2) Geen. 

c) Dienstverlening door bevrachtingsagentschap 

 (CPC 748) 

1) Geen. 

2) Geen. 

d) Andere 

 - Vrachtinspectie 

 (Deel van CPC 749) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

XII. Overige diensten, niet elders gespecificeerd  

- Schoonheidsverzorging en diensten in verband met 

het lichamelijk welzijn  

- Massagediensten, met uitzondering van 

therapeutische massage  

 (deel van CPC ver. 1.0: 97230)1 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

- Kuuroorden  

 (deel van CPC ver. 1.0: 97230)1 including Spa 

Management Services 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

- Haarverzorging en overige schoonheidsverzorging 

(CPC 9702) 

1) Niet geconsolideerd 

2) Geen. 

 

 

________________ 

 

 

                                                 
1 Deze subklasse omvat niet medische behandeling (zie 931). 
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BIJLAGE XVI-F 

 

BIJLAGE XVI-F bij hoofdstuk 6 

VOORBEHOUDEN INZAKE DIENSTVERLENERS OP 

CONTRACTBASIS EN BEOEFENAARS VAN EEN VRIJ BEROEP 

 

Oekraïne 

 

1. In onderstaande lijst van voorbehouden worden de uit hoofde van de artikelen 101, lid 2, en 

102, lid 2, geliberaliseerde dienstensectoren vermeld, waarvoor beperkingen ten aanzien van 

dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep (DC en BVB) gelden en worden 

die beperkingen gespecificeerd. 

 

2. De lijst bevat de volgende elementen: 

 

a) de eerste kolom, waarin de sector of subsector wordt vermeld waarop beperkingen van 

toepassing zijn; alsmede 

 

b) de tweede kolom, waarin de toepasselijke beperkingen worden beschreven. 

 

Oekraïne gaat geen verbintenissen voor dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij 

beroep aan voor andere dienstensectoren dan die welke hieronder expliciet vermeld zijn. 
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3. Voor de vaststelling van de individuele sectoren en subsectoren: 

 

a) wordt onder "CPC" de Central Products Classification verstaan, zoals vastgesteld in 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 

1991"; alsmede 

 

b) wordt onder "CPC ver. 1.0" de Central Products Classification verstaan, zoals vastgesteld in 

"Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver. 1.0, 

1998". 

 

4. Verbintenissen inzake dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep zijn 

niet van toepassing in gevallen waarin het de bedoeling of het gevolg van hun tijdelijke 

aanwezigheid is in te grijpen in arbeids- of managementgeschillen of -onderhandelingen, dan wel 

het resultaat van dergelijke geschillen of onderhandelingen op andere wijze te beïnvloeden.  

 

5. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen met betrekking tot kwalificatievereisten en -

procedures, technische normen, en vergunningsvereisten en –procedures die geen beperking in de 

zin van de artikelen 101, lid 2, en 102, lid 2 (DC en BVB) vormen. Zelfs wanneer deze maatregelen 

(zoals een verplichte vergunning, de verplichte erkenning van kwalificaties in gereglementeerde 

sectoren, de verplichting om specifieke examens (inclusief taalexamens) af te leggen en de 

verplichting om een wettelijke verblijfplaats te hebben op het grondgebied waar de economische 

activiteit wordt uitgeoefend) niet in onderstaande lijst zijn opgenomen, zijn zij in elk geval van 

toepassing op dienstverleners op contractbasis en beoefenaars van een vrij beroep uit de EU-partij 

en haar lidstaten. 

 

6. Onderstaande lijst bevat geen maatregelen betreffende door een van de partijen toegekende 

subsidies. 
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7. Onderstaande lijst laat het bestaan van overheidsmonopolies en exclusieve rechten in de 

betrokken sectoren, zoals door Oekraïne uiteengezet in haar lijst (bijlage XVI-D of bijlage XVI-E) 

bij hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel IV van deze 

overeenkomst onverlet.  

 

8. De uit de onderstaande lijst voortvloeiende rechten en verplichtingen hebben geen directe 

werking, zodat er niet rechtstreeks rechten voor natuurlijke of rechtspersonen uit voortvloeien. 

 

Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Rechtskundig advies met betrekking tot 

internationaal publiekrecht en 

buitenlands recht 

(deel van CPC 861) 

Geen. 

Boekhouders 

(CPC 86212 andere dan accountants, 

CPC 86213, CPC 86219 en CPC 

86220) 

Geen. 

Belastingconsulenten 

(CPC 863)1 

Geen. 

Diensten van architecten 

alsmede 

Dienstverlening op het gebied van 

stedenbouw en landschapsarchitectuur 

(CPC 8671 en CPC 8674) 

Geen. 

                                                 
1 Omvat niet rechtskundig advies en rechtskundige vertegenwoordiging in belastingaangelegenheden, die zijn 

opgenomen onder Rechtskundig advies met betrekking tot internationaal publiekrecht en buitenlands recht. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Dienstverlening door ingenieurs 

alsmede 

Geïntegreerde technische diensten 

(CPC 8672 en CPC 8673) 

Geen. 

Diensten in verband met computers 

(CPC 84) 

Geen. 

Speur- en ontwikkelingswerk 

(CPC 851, 852 behalve psychologen1, 

853) 

Gastovereenkomst met een erkende onderzoeksorganisatie vereist. 

Reclame 

(CPC 871) 

Geen. 

Advies op het gebied van 

bedrijfsbeheer 

(CPC 865) 

Geen. 

Diensten in verband met advies op het 

gebied van bedrijfsbeheer 

(CPC 866) 

Geen. 

Technische testen en toetsen 

(CPC 8676) 

Geen. 

Aanverwante wetenschappelijke en 

technische adviezen 

(CPC 8675) 

Geen. 

Onderhoud en reparatie van schepen 

(deel van CPC 8868) 

Geen. 

Onderhoud en reparatie van 

spoorwegmaterieel 

(deel van CPC 8868) 

Geen. 

Onderhoud en reparatie van auto's, 

motorfietsen, sneeuwscooters en 

wegtransportmiddelen 

(CPC 6112, CPC 6122, deel van CPC 

8867 en deel van CPC 8868) 

Geen. 

Onderhoud en reparatie van 

luchtvaartuigen en delen daarvan 

(deel van CPC 8868) 

Geen. 

                                                 
1 Deel van CPC 85201, dat is opgenomen onder Artsen en tandartsen. 
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Sector of subsector Omschrijving van voorbehouden 

Onderhoud en reparatie van producten 

van metaal, machines (behalve 

kantoormachines), toestellen (behalve 

transportmddelen en kantoortoestellen) 

en consumentenrtikelen1 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 

8862, CPC 8864, CPC 8865 en CPC 

8866) 

Geen. 

Vertaling  

(CPC 87905, behalve officiële of 

beëdigde activiteiten) 

Geen. 

Inspectie van bouwterreinen 

(CPC 5111) 

Geen. 

Milieuzorgdiensten  

(CPC 94012, CPC 9402, CPC 9403, 

CPC 94043, deel van CPC 940604, CPC 

9405, deel van CPC 9406, CPC 9409) 

Geen. 

Reisbureaus en reisorganisatoren 

(inclusief reisleiders5) 

(CPC 7471) 

Geen. 

Amusement ander dan audiovisuele 

diensten (inclusief theater, concerten, 

circussen en discotheken)  

(CPC 9619) 

Een hogere kwalificatie6 kan vereist zijn. 

 

 

 

_________________ 

 

                                                 
1 Onderhoud en reparatie van kantoormachines en -toestellen, inclusief computers, (CPC 845) zijn opgenomen 

onder Diensten in verband met computers. 
2 Stemt overeen met afvalwaterinzameling en -behandeling. 
3 Stemt overeen met reiniging van uitlaatgassen. 
4 Stemt overeen met delen van Bescherming van natuur en landschap. 
5 Dienstverleners die tot taak hebben een groep reizigers van minimaal tien personen te begeleiden, zonder als gids 

op te treden op specifieke locaties. 
6 Wanneer de kwalificatie niet in Oekraïne is verkregen, kan Oekraïne beoordelen of die kwalificatie 

gelijkwaardig is aan de op zijn grondgebied vereiste kwalificatie. 
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BIJLAGE XVII 

 

 

AANPASSING VAN DE REGELGEVING 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Toepassingsgebied 

 

1. Deze bijlage heeft betrekking op de aanpassing van de regelgeving van de partijen in de 

volgende sectoren: financiële diensten, telecommunicatie, post- en koeriersdiensten en 

internationaal zeevervoer (hierna "bij de aanpassing van de regelgeving betrokken sectoren" 

genoemd). 

 

2. De toepasselijke bepalingen van wetgevingshandelingen van de Europese Unie met 

betrekking tot de bij de aanpassing van de regelgeving betrokken sectoren zijn opgenomen in de 

aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5, hierna "de aanhangsels" genoemd.  

 

3. Aanhangsel XVII-6 bevat speciale regels voor het toezicht op de procedure voor de 

aanpassing van de regelgeving. 
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ARTIKEL 2 

 

Algemene beginselen en verplichtingen inzake de aanpassing van de regelgeving 

 

1. De toepasselijke bepalingen van de in de aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5 genoemde 

rechtshandelingen zijn bindend voor de partijen in overeenstemming met de horizontale 

aanpassingen en procedurele regels in aanhangsel XVII-1 en de specifieke regelingen in de 

aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5. De partijen zorgen voor een volledige uitvoering van die 

bepalingen1.  

 

2. De toepasselijke bepalingen van de in lid 1 bedoelde wetgevingshandelingen worden op de 

volgende wijze in de interne rechtsorde van Oekraïne opgenomen: 

 

a) een wetgevingshandeling die overeenkomt met een EU-verordening of –besluit wordt als 

zodanig in de interne rechtsorde van Oekraïne opgenomen; 

 

b) voor een wetgevingshandeling die overeenkomt met een EU-richtlijn kunnen de Oekraïense 

autoriteiten de vorm en methode van uitvoering kiezen. 

 

3. De partijen werken samen om de naleving van deze bijlage door Oekraïne te waarborgen 

door: 

 

- periodiek overleg in het kader van het Handelscomité over de interpretatie van de 

toepasselijke bepalingen voor de bij de aanpassing van de regelgeving betrokken sectoren en 

andere door de overeenkomst bestreken gebieden die daar betrekking mee hebben; 

                                                 
1 Het acquis is in zijn geheel van toepassing, met inbegrip van de aan EU-lidstaten bij hun 

toetreding toegestane uitzonderingen.  

 



 

EU/UA/Bijlage XVII/nl 3 

- periodieke besprekingen over institutionele kwesties en vraagstukken in verband met de 

capaciteit en de middelen, die betrekking hebben op de aanpassing van de regelgeving; 

 

- overleg en de uitwisseling van gegevens over bestaande en nieuwe wetgeving, in 

overeenstemming met titel VII (Institutionele, algemene en slotbepalingen) van deze 

overeenkomst. 

 

4. De partijen stellen elkaar in kennis van de autoriteiten die bij hen verantwoordelijk zijn voor 

de bij de aanpassing van de regelgeving betrokken sectoren.  

 

5. Krachtens het beginsel van loyale samenwerking respecteren de partijen elkaar en steunen zij 

elkaar bij de vervulling van de taken die uit deze bijlage en haar aanhangsels voortvloeien. De 

partijen nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat zij aan hun verplichtingen uit 

hoofde van deze bijlage en haar aanhangsels of van de wetgevingshandelingen van de instellingen 

van de Europese Unie voldoen. De partijen vergemakkelijken de verwezenlijking van de aanpassing 

van de regelgeving en onthouden zich van maatregelen die het bereiken van de doelstellingen van 

deze overeenkomst in de weg staan of vertragen. 
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ARTIKEL 3 

 

Aanpassing van de regelgeving voordat in een bepaalde sector  

een volledige internemarktbehandeling is toegekend 

 

1. In overeenstemming met de artikelen 114, 124, 133 en 139 van hoofdstuk 6 (Vestiging, 

handel in diensten en elektronische handel) en hoofdstuk 7 (Betalings- en kapitaalverkeer) van 

titel IV van deze overeenkomst en artikel 2, lid 1, van deze bijlage zet Oekraïne de in de 

aanhangsels opgenomen bestaande EU-wetgeving in overeenstemming met artikel 2, lid 2, van deze 

bijlage om in zijn binnenlandse rechtsstelsel en legt het deze voortdurend ten uitvoer.  

 

2. Om rechtszekerheid te waarborgen, stelt de EU-partij Oekraïne en het Handelscomité 

regelmatig schriftelijk in kennis van alle nieuwe of gewijzigde sectorspecifieke EU-wetgeving.  

 

3. Het Handelscomité voegt nieuwe of gewijzigde EU-wetgevingshandelingen binnen drie 

maanden toe aan de aanhangsels. Zodra een nieuwe of gewijzigde EU-wetgevingshandeling aan het 

desbetreffende aanhangsel is toegevoegd, zet Oekraïne de wetgeving in overeenstemming met 

artikel 2, lid 2, van deze bijlage om in zijn binnenlandse rechtsstelsel. Het Handelscomité stelt 

bovendien een indicatieve periode voor de omzetting van de wetgevingshandeling vast. 

 

4. Wanneer Oekraïne bijzondere moeilijkheden bij de omzetting van een EU-wetgevings-

handeling in zijn binnenlandse wetgeving verwacht, stelt het de EU en het Handelscomité daarvan 

onverwijld in kennis. Het Handelscomié kan besluiten Oekraïne in geval van uitzonderlijke 

omstandigheden tijdelijk gedeeltelijk vrij te stellen van zijn omzettingsverplichting krachtens 

artikel 3, lid 3, van deze bijlage. 
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5. Wanneer het Handelscomité een dergelijke afwijking op grond van artikel 3, lid 4, van deze 

bijlage toekent, brengt Oekraïne regelmatig verslag uit over de voortgang die bij de omzetting van 

de desbetreffende EU-wetgeving is bereikt.  

 

 

ARTIKEL 4 

 

Beoordeling van de omzetting en uitvoering van EU-wetgeving 

en grotere toegang tot de markt 

 

1. De geleidelijke omzetting door Oekraïne naar een volledige inwerkingtreding en een 

tenuitvoerlegging in volle omvang van alle voor de bij de aanpassing van de regelgeving betrokken 

sectoren toepasselijke bepalingen zal regelmatig worden beoordeeld en gemonitord in overeen-

stemming met aanhangsel XVII-6. 

 

2. Wanneer Oekraïne ervan overtuigd is dat het heeft voldaan aan de voorwaarden voor de 

voltooiing van de inwerkingtreding en tenuitvoerlegging, met inbegrip van een passende capaciteit 

en passende regelingen ten aanzien van het toezicht, van alle bepalingen die voor een of meer bij de 

aanpassing van de regelgeving betrokken sectoren van toepassing zijn, stelt het de Europese Unie 

ervan in kennis dat voor die sector een omvangrijke beoordeling moet worden gegeven. De 

beoordelingen worden door de Europese Unie in samenwerking met Oekraïne uitgevoerd volgens 

de in aanhangsel XVII-6 neergelegde beginselen. Na voltooiing van deze beoordeling stelt de 

Europese Unie een besluit voor aan het Handelscomité. 
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3. Indien de Europese Unie op basis van de in lid 2 bedoelde beoordeling vaststelt dat aan de 

voorwaarden is voldaan, stelt zij het Handelscomité daarvan in kennis. Het Handelscomité kan 

vervolgens besluiten dat de partijen elkaar een internemarktbehandeling met betrekking tot de bij de 

aanpassing van de regelgeving betrokken dienstensectoren moeten toestaan. Een dergelijke 

behandeling vereist dat er voor de betrokken sector(en): 

 

- ten aanzien van rechtspersonen uit de EU of uit Oekraïne geen beperkingen van de vrijheid 

van vestiging op het grondgebied van de andere partij gelden en dat rechtspersonen die in 

overeenstemming met de wetgeving van een EU-lidstaat of van Oekraïne zijn opgericht en 

hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging op het grondgebied van de partijen 

hebben voor de toepassing van deze overeenkomst op dezelfde wijze worden behandeld als 

rechtspersonen uit EU-lidstaten of uit Oekraïne. Dit geldt ook voor de oprichting van 

agentschappen, filialen of dochterondernemingen door rechtspersonen uit de EU of uit 

Oekraïne die op het grondgebied van de andere partij gevestigd zijn; en 

 

- ten aanzien van rechtspersonen uit de EU-lidstaten of uit Oekraïne die in de EU of in 

Oekraïne gevestigd zijn, geen beperkingen van het vrij verlenen van diensten op het 

grondgebied van de andere partij gelden. 

 

4. Voor de toepassing van deze behandeling zijn alle relevante definities in artikel 86 van 

hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten en elektronische handel) van titel IV van deze 

overeenkomst van toepassing. 

 

5. Deze behandeling is, voor zover het een partij betreft, niet van toepassing op activiteiten die 

in die partij, al dan niet incidenteel, verband houden met de uitoefening van het overheidsgezag. 
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6. Met het oog op de duidelijkheid wordt erop gewezen dat een dergelijke behandeling niet het 

recht omvat een activiteit als zelfstandige te beginnen of uit te oefenen of een onderneming op te 

richten en te beheren, en een partij niet belet maatregelen toe te passen om de toegang van 

natuurlijke personen tot, of hun tijdelijke verblijf op haar grondgebied te regelen, daarbij 

inbegrepen maatregelen die nodig zijn voor het beschermen van de integriteit van haar grenzen of 

voor het verzekeren van een ordelijk verkeer van natuurlijke personen over haar grenzen, mits die 

maatregelen niet op zodanige wijze worden toegepast dat zij de voordelen die een partij krachtens 

deze overeenkomst toekomen, tenietdoen of uithollen.1 

 

7. Lid 3 en de maatregelen die uit hoofde daarvan zijn genomen, doen niet af aan de 

toepasselijkheid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarbij op grond van de 

openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid een bijzondere behandeling is 

vastgesteld voor vreemdelingen. 

 

8. Indien de Europese Unie vaststelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor toekenning van 

de internemarktbehandeling, meldt zij dit aan het Handelscomité. De Europese Unie beveelt 

Oekraïne in overeenstemming met aanhangsel XVII-6 specifieke maatregelen aan en stelt een 

termijn vast waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs kunnen worden uitgevoerd. Vóór het einde 

van de uitvoeringstermijn wordt een tweede en zo nodig een derde beoordeling verricht om na te 

gaan of de aanbevolen maatregelen daadwerkelijk en op bevredigende wijze zijn uitgevoerd.  

                                                 
1 Het feit alleen dat natuurlijke personen uit bepaalde landen een visum nodig hebben en die uit 

andere landen niet, wordt niet geacht voordelen op grond van de overeenkomst teniet te doen 

of uit te hollen. 
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ARTIKEL 5 

 

Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving door Oekraïne 

na de toekenning van internemarktbehandeling voor een specifieke sector 

 

1. De Europese Unie handhaaft haar recht om voor de bij de aanpassing van de regelgeving 

betrokken sectoren nieuwe wetgeving goed te keuren en bestaande wetgeving te wijzigen. De 

Europese Unie stelt Oekraïne en het Handelscomité tijdig schriftelijk in kennis van elke nieuwe 

juridisch bindende wetgevingshandeling in de bij de aanpassing van de regelgeving betrokken 

sectoren, zodra die door de Europese Unie is aangenomen.  

 

2. Het Handelscomité besluit binnen drie maanden nieuwe of gewijzigde EU-wetgevings-

handelingen aan de aanhangsels toe te voegen. 

 

3. Zodra een nieuwe of gewijzigde EU-wetgevingshandeling aan het desbetreffende 

aanhangsel is toegevoegd, zet Oekraïne de wetgeving in overeenstemming met artikel 2, leden 1 en 

2, van deze bijlage om in zijn binnenlandse rechtsstelsel en voert het deze uit; hiervoor gelden de 

volgende termijnen: 

 

a) een verordening wordt uiterlijk drie maanden na de in de verordening genoemde datum van 

inwerkingtreding ten uitvoer gelegd en gehandhaafd, tenzij het Handelscomité anders besluit;  

 

b) richtlijnen worden uiterlijk drie maanden nadat de in de richtlijn genoemde omzettingstermijn 

verstreken is, ten uitvoer gelegd en gehandhaafd, tenzij het Handelscomité anders besluit.  
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Oekraïne draagt er zorg voor dat zijn rechtsorde aan het eind van de desbetreffende termijn volledig 

in overeenstemming is met de EU-wetgevingshandeling die ten uitvoer moest worden gelegd.  

 

4. De Europese Unie beoordeelt de tenuitvoerlegging in samenwerking met Oekraïne volgens de 

in aanhangsel XVII-6 neergelegde beginselen. 

 

5. Wanneer Oekraïne bijzondere moeilijkheden bij de omzetting van een nieuwe of gewijzigde 

EU-wetgevingshandeling in zijn binnenlandse wetgeving verwacht, stelt het de Europese Unie en 

het Handelscomité daarvan onverwijld in kennis. Het Handelscomié kan besluiten Oekraïne in 

geval van buitengewone omstandigheden tijdelijk gedeeltelijk vrij te stellen van zijn omzettings-

verplichting krachtens artikel 5, lid 3, van deze bijlage, voor zover het gaat om nieuwe of 

gewijzigde EU-wetgevingshandelingen. Wanneer het Handelscomité een dergelijke afwijking 

toekent, brengt Oekraïne regelmatig verslag uit over de voortgang die bij de omzetting van de 

desbetreffende EU-wetgeving is bereikt.  

 

6. Indien ondanks de toepassing van artikel 5, leden 2, 3 en 5, van deze bijlage niet binnen drie 

maanden na de kennisgeving van nieuwe of gewijzigde EU-wetgeving aan het Handelscomité 

overeenstemming over de toevoeging ervan aan de aanhangsels kan worden bereikt, kan de 

Europese Unie besluiten de toekenning van de internemarktbehandeling voor de betrokken sector te 

schorsen. In het geval dat Oekraïne niet instemt met de evenredigheid van de schorsings-

maatregelen, kan elk van beide partijen een geschillenbeslechtingsprocedure volgens artikel 7 van 

deze bijlage inleiden. De schorsingsmaatregelen worden onmiddellijk opgeheven wanneer het 

Handelscomité erin slaagt om voor de nieuwe of gewijzigde EU-wetgevingshandelingen het 

desbetreffende aanhangsel aan te passen dan wel een anderszins voor beide partijen aanvaardbare 

oplossing voor het probleem te vinden.  
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7. Wanneer Oekraïne willens is voor de bij de aanpassing van de regelgeving betrokken sectoren 

nieuwe wetgeving goed te keuren of bestaande wetgeving te wijzigen, zijn de in aanhangsel XVII-6 

neergelegde meld- en beoordelingseisen van toepassing.  

 

 

ARTIKEL 6 

 

Interpretatie 

 

Voor zover de bepalingen van deze bijlage en de toepasselijke bepalingen van de in de 

aanhangsels gespecificeerde bepalingen inhoudelijk identiek zijn aan de overeenkomstige regels 

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan uit hoofde daarvan 

goedgekeurde wetgevingshandelingen, worden die bepalingen, wat hun uitvoering en toepassing 

betreft, geïnterpreteerd overeenkomstig de toepasselijke uitspraken van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Niet-naleving van deze bijlage 

 

1. Indien een partij van mening is dat de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van deze 

bijlage niet nakomt, stelt zij de andere partij en het Handelscomité daarvan onverwijld schriftelijk in 

kennis. 
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2. De betrokken partij kan de andere partij en het Handelscomité formeel verzoeken het geschil 

op te lossen en verstrekt alle voor een grondig onderzoek van de situatie relevante informatie.  

 

3. Na een dergelijk verzoek zijn de regels en procedures van hoofdstuk 14 (Beslechting van 

geschillen) van titel IV van deze overeenkomst van toepassing.  

 

4. Wanneer wordt vastgesteld dat een partij een uitspraak van een arbitragepanel niet naleeft en 

er uitzonderlijke omstandigheden zijn die een dringende actie noodzakelijk maken, is de andere 

partij in afwijking van de artikelen 312 en 313 en artikel 315, lid 1, van hoofdstuk 14 (Beslechting 

van geschillen) van titel IV van deze overeenkomst gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van 

artikel 4, lid 3, van deze bijlage onmiddellijk op te schorten. 

 

5. Een dergelijke opschorting wordt onmiddellijk opgeheven zodra het arbitragerapport door de 

betrokken partij volledig ten uitvoer wordt gelegd.  

 

 

ARTIKEL 8 

 

Vrijwaringsmaatregelen - beginselen 

 

1. Indien in een van de partijen ernstige en mogelijk aanhoudende economische, maatschappe-

lijke of milieuproblemen van sectorspecifieke of regionale aard rijzen of dreigen te rijzen, kan de 

betrokken partij met inachtneming van de ingevolge artikel 4, lid 3, van deze bijlage toegekende 

behandeling passende vrijwaringsmaatregelen treffen volgens de voorwaarden en procedures van 

artikel 9, leden 1 tot en met 6, van deze bijlage.  
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2. De werkingssfeer en de duur van die vrijwaringsmaatregelen worden beperkt tot hetgeen 

strikt noodzakelijk is om het probleem in de betrokken sector of regio te verhelpen. Voorrang wordt 

gegeven aan maatregelen die de werking van deze overeenkomst zo weinig mogelijk verstoren. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Vrijwaringsmaatregelen - procedures 

 

1. Als een partij overweegt vrijwaringsmaatregelen te nemen, stelt zij de andere partij via het 

Handelscomité van haar voornemen in kennis en verstrekt zij alle relevante informatie. 

 

2. De partijen plegen onverwijld overleg in het Handelscomité teneinde een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing te vinden. Een partij onthoudt zich van vrijwaringsmaatregelen totdat 

pogingen zijn ondernomen om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.  

 

3. De betrokken partij mag geen vrijwaringsmaatregelen nemen binnen een maand na de datum 

van kennisgeving overeenkomstig lid 1 van dit artikel, tenzij de overlegprocedure overeenkomstig 

lid 2 van dit artikel vóór het verstrijken van die termijn is beëindigd. In afwijking hiervan kan een 

partij, wanneer uitzonderlijke omstandigheden die dringende maatregelen vereisen een onderzoek 

vooraf onmogelijk maken, onmiddellijk de beschermende maatregelen treffen die strikt nood-

zakelijk zijn om het probleem te verhelpen. 
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4. De betrokken partij stelt het Handelscomité onverwijld in kennis van de getroffen 

vrijwaringsmaatregelen en verstrekt alle relevante inlichtingen.  

 

5. Een vrijwaringsmaatregel wordt beëindigd zodra de factoren die tot de goedkeuring van de 

maatregel hebben geleid, niet meer bestaan. 

 

6. Over de getroffen vrijwaringsmaatregelen wordt voortdurend overleg gepleegd in het 

Handelscomité met het oog op de afschaffing ervan of de beperking van hun toepassingsgebied. 

 

7. Indien ondanks de toepassing van lid 6 niet binnen zes maanden een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing kan worden gevonden en de vrijwaringsmaatregel het evenwicht tussen de 

rechten en verplichtingen van de partijen in de betrokken sector verstoort, kan de betrokken partij 

evenredige maatregelen nemen die voor een herstel van het evenwicht strikt noodzakelijk zijn. 

Hierbij zal voorrang worden gegeven aan maatregelen die de werking van hoofdstuk 6 (Vestiging, 

handel in diensten en elektronische handel) van titel IV van deze overeenkomst, deze bijlage en de 

aanhangsels daarvan het minst verstoren.  

 

8. De betrokken partij stelt het Handelscomité onverwijld in kennis van de maatregelen die zijn 

getroffen om het evenwicht te herstellen en verstrekt alle relevante inlichtingen. Zodra de factoren 

die tot de goedkeuring van een dergelijke maatregel hebben geleid, niet meer bestaan, wordt deze 

onmiddellijk beëindigd. 

 

9. Over de maatregelen die zijn getroffen om het evenwicht te herstellen, wordt voortdurend 

overleg gepleegd in het Handelscomité met het oog op de afschaffing ervan of de beperking van 

hun toepassingsgebied. 
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ARTIKEL 10 

 

Specifieke bepalingen inzake financiële diensten 

 

1. Wat de financiële diensten of een specifieke sector of subsector van de financiële diensten 

betreft, wordt geen enkele bepaling in deze overeenkomst zodanig uitgelegd dat deze het recht van 

de partijen beperkt om alle passende, dringende maatregelen uit hoofde van artikel 126 (Prudentiële 

uitzonderingsbepaling) van hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in diensten, en elektronische handel) van 

titel IV van deze overeenkomst te nemen nadat de internemarktbehandeling is toegekend.  

 

2. Maatregelen die ingevolge lid 1 zijn goedgekeurd, kunnen niet worden onderworpen aan de 

geschillenbeslechtingsprocedure bedoeld bij hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV 

van de overeenkomst. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Wijziging van deze bijlage 

 

Wanneer het Handelscomité dit nodig acht, kan het besluiten de bepalingen van deze bijlage XVII 

te wijzigen.  
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Aanhangsel XVII-1 

 

 

HORIZONTALE AANPASSINGEN EN PROCEDUREREGELS 

 

De bepalingen in de in de aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5 (hierna de "aanhangsels" 

genoemd) gespecificeerde wetgevingshandelingen zijn van toepassing in overeenstemming met 

deze overeenkomst en de punten 1 tot en met 6 van dit aanhangsel, tenzij in de aanhangsels anders 

wordt bepaald. De specifieke aanpassingen die voor de afzonderlijke wetgevingshandelingen 

noodzakelijk zijn, worden uiteengezet in de aanhangsels. 

 

De overeenkomst wordt toegepast overeenkomstig de procedureregels in de punten 7, 8 en 9 van dit 

aanhangsel. 

 

1. Inleidende gedeelten van de wetgevingshandelingen  

 

De preambules van bovenbedoelde wetgevingshandelingen worden niet aangepast met het oog op 

deze overeenkomst. Zij zijn van belang voor zover noodzakelijk in verband met de correcte 

interpretatie en toepassing, binnen het kader van deze overeenkomst, van de bepalingen van die 

wetgevingshandelingen. 
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2. Specifieke terminologie van de besluiten  

 

De in de in bijlage XVII bij deze overeenkomst genoemde besluiten gebruikte term/termen: 

 

a) "Gemeenschap" of "Europese Unie" wordt gelezen als "EU-Oekraïne"; 

 

b) "Gemeenschapsrecht of recht van de Europese Unie", "Gemeenschapswetgeving of wetgeving 

van de Europese Unie", "Gemeenschapinstrumenten of instrumenten van de Europese Unie" 

en "EG-Verdrag" of "Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie" worden gelezen 

als "Vrijhandelsovereenkomst EU-Oekraïne"; 

 

c) "Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen" of "Publicatieblad van de Europese Unie" 

wordt gelezen als "publicatiebladen van de partijen".  

 

3. Verwijzingen naar lidstaten 

 

Wanneer de in de aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5 van deze overeenkomst gespecificeerde 

wetgevingshandelingen verwijzingen naar "lidstaat" of "lidstaten" bevatten, worden deze 

verwijzingen geacht om behalve de lidstaten van de Europese Unie ook Oekraïne te omvatten. 
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4. Verwijzing naar grondgebieden 

 

Wanneer de wetgevingshandelingen waarnaar wordt verwezen, verwijzingen naar het grondgebied 

van de "Gemeenschap", van de "Europese Unie" of van de "gemeenschappelijke markt" bevatten, 

worden die verwijzingen voor deze overeenkomst geacht verwijzingen naar het grondgebied van de 

partijen zoals gedefinieerd in artikel 483 van deze overeenkomst te zijn. 

 

5. Verwijzing naar instellingen 

 

Wanneer de wetgevingshandelingen waarnaar wordt verwezen, verwijzingen naar instellingen, 

comités of andere organen van de EU bevatten, betekent dit niet dat Oekraïne lid van die 

instellingen, comités of organen wordt. 

 

6. Rechten en verplichtingen  

 

Rechten die worden toegekend en verplichtingen die worden opgelegd aan de lidstaten van de EU 

of hun openbare entiteiten, ondernemingen of individuele personen in hun relatie tot elkaar, worden 

geacht te zijn toegekend of opgelegd aan de overeenkomstsluitende partijen, waaronder in 

voorkomend geval mede worden verstaan hun bevoegde autoriteiten, openbare entiteiten, onder-

nemingen of individuele personen. 
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7. Samenwerking en uitwisseling van informatie 

 

Teneinde de uitoefening van de relevante bevoegdheden van de bevoegde instanties van de partijen 

te vergemakkelijken, wisselen de bevoegde instanties op verzoek alle informatie met elkaar uit die 

noodzakelijk is voor de goede werking van deze overeenkomst. 

 

8. Verwijzing naar talen 

 

De partijen zijn gerechtigd om in procedures in het kader van deze overeenkomst gebruik te maken 

van een van de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie of van het Oekraïens. 

Wanneer in een officieel document een taal wordt gebruikt die geen officiële taal van de 

instellingen van de Europese Unie is, wordt tegelijkertijd een vertaling in een officiële taal van de 

instellingen van de Europese Unie overgelegd. 

 

9. Inwerkingtreding en tenuitvoerlegging van wetgevingshandelingen  

 

Bepalingen in de in de bijlagen opgenomen wetgevingshandelingen die betrekking hebben op de 

inwerkingtreding of tenuitvoerlegging van de van toepassing zijnde bepalingen, zijn voor deze 

overeenkomst niet relevant. De termijnen en datums waarbinnen Oekraïne de van toepassing zijnde 

bepalingen in zijn wetgeving moet opnemen en de volledige tenuitvoerlegging moet waarborgen, 

zijn opgenomen in de in de bijlagen gespecificeerde regelingen. 
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Aanhangsel XVII-2 

 

 

REGELS TEN AANZIEN VAN FINANCIËLE DIENSTEN 

 

De van toepassing zijnde bepalingen van de volgende EU-wetgevingshandelingen zijn toepasselijk 

in overeenstemming met de in aanhangsel XVII-1 opgenomen horizontale aanpassingen, tenzij 

anders is bepaald. Zo nodig worden specifieke aanpassingen voor elke afzonderlijke wetgevings-

handeling hieronder vermeld. 

 

Goed te keuren van toepassing zijnde bepalingen: 

 

A. Bankwezen 

 

Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de 

toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (hierna 

"Richtlijn 2006/48/EG" genoemd) 
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Tijdschema: de van toepassing zijnde bepalingen van de richtlijn worden overeenkomstig het 

volgende tijdschema ten uitvoer gelegd. 

 

Verwachte vooruitgang bij de goedkeuring 

van de EU-regelgeving voor 

kredietinstellingen 

Van toepassing zijnde 

bepalingen van Richtlijn 

2006/48/EG 

Verwacht tijdschema voor 

tenuitvoerlegging 

Voorwaarden voor de toegang tot en de 

uitoefening van de werkzaamheden van 

kredietinstellingen 

 

Titel II 4 jaar 

Betrekkingen met derde landen Titel IV 

 

4 jaar 

Grondregels voor bedrijfseconomisch 

toezicht 

 

Titel V, hoofdstuk 1, 

afdelingen 2-4 

 

4 jaar 

Definitie van eigen vermogen Titel V, hoofdstuk 2, 

afdeling 1 

4 jaar 

Grote posities Titel V, hoofdstuk 2, 

afdeling 5 

4 jaar 

Risicovoorziening in overeenstemming met 

Bazel I 

- Kapitaalvereisten voor kredietrisico 

- Kapitaalvereisten voor positie-, 

afwikkelings- en tegenpartijrisico’s, 

valutarisico en grondstoffenrisico 

- Uitsluiting van de toepassing van 

artikel 123 en titel V, hoofdstuk 5, 

namelijk de evaluatie door de 

toezichthouder en informatie-eisen 

 

Titel V, hoofdstuk 2, 

afdeling 2 

 

4 jaar 
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Verwachte vooruitgang bij de goedkeuring 

van de EU-regelgeving voor 

kredietinstellingen 

Van toepassing zijnde 

bepalingen van Richtlijn 

2006/48/EG 

Verwacht tijdschema voor 

tenuitvoerlegging 

Overige bepalingen van de richtlijn (in 

overeenstemming met Bazel II), met name: 

- Kapitaalvereisten voor kredietrisico 

- Kapitaalvereiste voor operationeel 

risico 

- Kapitaalvereisten voor positie-, 

afwikkelings- en tegenpartijrisico’s, 

valutarisico en grondstoffenrisico 

- Toepassing van artikel 123 en titel V, 

hoofdstuk 5, namelijk de evaluatie 

door de toezichthouder en informatie-

eisen 

Titel V, hoofdstuk 4, over toezicht  

 

 6 jaar 

 

 

Richtlijn 2007/18/EG van de Commissie van 27 maart 2007 tot wijziging van Richtlijn 2006/48/EG 

van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitsluiting van dan wel de opneming 

in het toepassingsgebied van bepaalde instellingen en de behandeling van vorderingen op 

multilaterale ontwikkelingsbanken  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2007/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot wijziging 

van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG en 

2006/48/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van 

verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 inzake de 

kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (hierna 

"Richtlijn 2006/49/EG" genoemd) 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden overeenkomstig het volgende tijdschema ten 

uitvoer gelegd. 

 

Verwachte vooruitgang bij de 

goedkeuring van de EU-regelgeving voor 

beleggingsondernemingen 

Van toepassing zijnde 

bepalingen van Richtlijn 

2006/49/EG 

Verwachte termijn voor 

tenuitvoerlegging door 

Oekraïne 

Aanvangskapitaal Hoofdstuk 2 4 jaar 

Definitie handelsportefeuille Hoofdstuk 3 4 jaar 

Eigen vermogen Hoofdstuk 4 4 jaar 

Voorzieningen voor risico's in 

overeenstemming met Bazel I 

- Kapitaalvereisten voor kredietrisico 

- Kapitaalvereisten voor positie-, 

afwikkelings- en tegenpartijrisico’s, 

valutarisico en grondstoffenrisico 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 1 4 jaar 

Resterende bepaling van de richtlijn  6 jaar 
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Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende 

het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggings-

ondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 

79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 

98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende 

de toegang tot, de uitoefening van en het bedrijfseconomisch toezicht op de werkzaamheden van 

instellingen voor elektronisch geld  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de deposito-

garantiestelsels  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlĳn 2001/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wĳziging 

van de Richtlĳnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de waarderings-

regels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen 

evenals van banken en andere financiële instellingen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2003/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de 

Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de Raad betreffende de 

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, banken en 

andere financiële instellingen, en verzekeringsondernemingen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de 

Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschaps-

vormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG van de 

Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere 

financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 89/117/EEG van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de verplichtingen inzake 

openbaarmaking van jaarstukken voor in een lidstaat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen 

en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze lidstaat hebben  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de 

sanering en de liquidatie van kredietinstellingen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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B. Verzekering 

 

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende 

de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 

(herschikking) 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd, met uitzondering van de artikelen 127 en 17 quater, die 8 jaar na 

de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer worden gelegd. 

 

Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende 

de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van 

motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar ten uitvoer gelegd, met 

uitzondering van artikel 9, dat 8 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer 

wordt gelegd. 

 

Richtlijn 91/674/EEG van de Raad van 19 december 1991 betreffende de jaarrekening en de 

geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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92/48/EEG: Aanbeveling van de Commissie van 18 december 1991 inzake verzekeringstussen-

personen  

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief vereist.  

 

Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende 

verzekeringsbemiddeling  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de 

werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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C. Effecten 

 

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 

markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG 

van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende 

intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 

2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen 

in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft 

de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van 

Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsonder-

nemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van 

transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de 

definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het 

prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of 

tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van 

Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te 

verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door 

middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 1787/2006 van de Commissie van 4 december 2006 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het 

prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het 

prospectus en de verspreiding van reclame betreft 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende 

de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten 

tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 

2001/34/EG  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoerings-

voorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantie-

vereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op 

een gereglementeerde markt zijn toegelaten  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggers-

compensatiestelsels  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende 

handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG 

van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van 

voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van 

lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen 

en de melding van verdachte transacties betreft  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 

2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van 

voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 



 

EU/UA/Bijlage XVII-2/nl 14 

Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 

2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggings-

aanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 2273/2003 van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van 

Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de uitzonderingsregeling voor 

terugkoopprogramma's en voor de stabilisatie van financiële instrumenten betreft  

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordeningen worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 

inzake ratingbureaus  

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 november 2000 tot wijziging 

van de Richtlijnen 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG en 93/22/EEG van de Raad met betrekking 

tot de uitwisseling van informatie met derde landen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de 

toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze 

effecten moet worden gepubliceerd 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2006/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 tot wijziging van 

Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, met betrekking tot 

bepaalde termijnen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Verordening (EG) nr. 211/2007 van de Commissie van 27 februari 2007 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken financiële informatie betreft wanneer 

de uitgevende instelling een complexe financiële geschiedenis heeft of een aanzienlijke financiële 

verplichting is aangegaan 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 1569/2007 van de Commissie van 21 december 2007 waarbij ter uitvoering 

van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad een 

mechanisme wordt opgezet voor het nemen van een besluit over de gelijkwaardigheid van 

standaarden voor jaarrekeningen die door effectenuitgevende instellingen van derde landen worden 

toegepast 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2008/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van 

Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten, wat de aan de Commissie 

verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2008/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van 

Richtlĳn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten 

aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten, wat de aan de Commissie 

verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2008/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van 

Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), 

wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 1289/2008 van de Commissie van 12 december 2008 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 809/2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad wat met prospectussen en reclame verband houdende elementen betreft 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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D. ICBE’S 

 

Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van 

de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve 

belegging in effecten (icbe’s) (herschikking) 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2010/43/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG 

van het Europees Parlement en de Raad wat betreft organisatorische eisen, belangenconflicten, 

bedrijfsvoering, risicobeheer en inhoud van de overeenkomst tussen een bewaarder en een 

beheermaatschappij 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2010/44/EU van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG 

van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van sommige bepalingen betreffende fusies van 

fondsen, master-feederconstructies en de kennisgevingsprocedure 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Verordening (EU) nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 

2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en 

de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het 

prospectus op een andere duurzame drager dan papier of via een website wordt verstrekt  

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EU) nr. 584/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 

2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de vorm en inhoud van de 

gestandaardiseerde kennisgeving en icbe-verklaring, het gebruik van elektronische communicatie 

tussen bevoegde autoriteiten voor kennisgevingsdoeleinden, alsook procedures voor onderzoeken 

en verificaties ter plaatse en de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten  

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2007/16/EG van de Commissie van 19 maart 2007 tot uitvoering van Richtlijn 

85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 

betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat de 

verduidelijking van bepaalde definities betreft  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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E. Marktinfrastructuur 

 

Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende 

financiëlezekerheidsovereenkomsten  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van 

Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en 

effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende 

financiëlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het 

definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en 

afwikkelingssystemen 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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F. Betalingen 

 

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende 

betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 

2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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G. Bestrijding van het witwassen van geld 

 

Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming 

van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoerings-

maatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereen-

voudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer 

beperkte financiële activiteiten  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 

betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler  

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordeningen worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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H. Vrij verkeer van kapitaal en betalingen 

 

Artikel 63 VWEU 

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze Verdragsbepaling. 

 

Artikel 64 VWEU 

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze Verdragsbepaling. 

 

Artikel 65 VWEU 

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze Verdragsbepaling. 

 

Artikel 66 VWEU  

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze Verdragsbepaling. 
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Artikel 75 VWEU 

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze Verdragsbepaling. 

 

Artikel 215 VWEU 

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze Verdragsbepaling. 

 

Bijlage I bij Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel 67 

van het Verdrag  

 

Tijdschema: 5 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst neemt het Handelscomité een 

definitief besluit over het tijdschema voor de tenuitvoerlegging van bijlage I bij Richtlijn 

88/361/EEG van 24 juni 1988.  
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Aanhangsel XVII-3 

 

 

REGELS TEN AANZIEN VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 

 

De van toepassing zijnde bepalingen van de volgende EU-wetgevingshandelingen zijn toepasselijk 

in overeenstemming met de in aanhangsel XVII-1 opgenomen horizontale aanpassingen, tenzij 

anders is bepaald. Zo nodig worden specifieke aanpassingen voor elke afzonderlijke wetgevings-

handeling hieronder vermeld. 

 

Goed te keuren van toepassing zijnde bepalingen: 

 

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 

gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten 

(Kaderrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 25 november 2009: 

 

- vaststellen welke producten- en dienstenmarkten in de sector elektronische communicatie 

voor een regeling vooraf in aanmerking komen en die markten analyseren teneinde vast te 

stellen of er op die markten sprake is van aanmerkelijke marktmacht; 

 

- versterken van de onafhankelijkheid en de administratieve capaciteit van de nationale 

regelgever op het gebied van elektronische communicatie (artikel 3, lid 2); 
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- instellen van openbareraadplegingsprocedures voor nieuwe regelgevende maatregelen; 

 

- invoeren van doeltreffende beroepsmechanismen voor beslissingen van de nationale 

regelgever op het gebied van elektronische communicatie. 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de 

machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn), zoals 

gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

25 november 2009: 

 

- tenuitvoerlegging van regelgeving inzake het verstrekken van algemene machtigingen en 

beperking van de behoefte aan individuele licenties tot specifieke, naar behoren gemotiveerde 

gevallen.  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang 

tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten 

(Toegangsrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 november 2009. 

 

Op basis van de in overeenstemming met de kaderrichtlijn uitgevoerde marktanalyse legt de 

nationale regelgever op het gebied van elektronische communicatie exploitanten waarvan is 

vastgesteld dat zij op de desbetreffende markten aanmerkelijke marktmacht hebben, passende 

regelgevende verplichtingen op ten aanzien van: 

 

- de toegang tot en het gebruik van specifieke netwerkfaciliteiten; 

 

- controles van de prijzen voor toegang en interconnectie, met inbegrip van verplichtingen 

inzake kostenoriëntatie; 

 

- transparantie, non-discriminatie en gescheiden boekhouding. 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 

universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten (Universeledienstrichtlijn), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 november 2009: 

 

- tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake universeledienstverplichtingen, met inbegrip van 

de oprichting van mechanismen voor kostenberekening en financiering; 

 

- eerbiediging van de belangen en rechten van de gebruikers, in het bijzonder door de invoering 

van nummerportabiliteit en het uniforme Europese alarmnummer 112. 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 

regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap: 

 

- goedkeuring van beleid en regelgeving om de geharmoniseerde beschikbaarheid en een 

doeltreffend gebruik van het spectrum te waarborgen. 

 

Tijdschema: de maatregelen die uit de toepassing van deze beschikking voortvloeien, worden 

binnen 4 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlĳn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de 

markten voor elektronische-communicatienetwerken en –diensten: 

 

- toezicht op eerlijke mededinging op de markten voor elektronische communicatie, in het 

bijzonder wat kostengeöriënteerde prijzen voor diensten betreft. 

 

Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de 

rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde 

juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische 

handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel) 

 

De richtlijn bestrijkt alle diensten van de informatiemaatschappij, zowel tussen bedrijven onderling 

als tussen bedrijven en consumenten, d.w.z. alle diensten die gewoonlijk voor een beloning, op 

afstand, langs elektronische weg en op individueel verzoek van de ontvanger van een dienst worden 

verleend. 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende 

een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Aanhangsel XVII-4 

 

 

REGELS TEN AANZIEN VAN POST- EN KOERIERSDIENSTEN 

 

De van toepassing zijnde bepalingen van de volgende EU-wetgevingshandelingen zijn toepasselijk 

in overeenstemming met de in aanhangsel XVII-1 opgenomen horizontale aanpassingen, tenzij 

anders is bepaald. Zo nodig worden specifieke aanpassingen voor elke afzonderlijke wetgevings-

handeling hieronder vermeld. 

 

Goed te keuren van toepassing zijnde bepalingen: 

 

Richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de 

Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Richtlĳn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 tot wĳziging van 

Richtlĳn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap 

voor mededinging 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van 

Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de 

Gemeenschap 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 2 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Aanhangsel XVII-5 

 

 

REGELS TEN AANZIEN VAN INTERNATIONAAL ZEEVERVOER 

 

De van toepassing zijnde bepalingen van de volgende EU-wetgevingshandelingen zijn toepasselijk 

in overeenstemming met de in aanhangsel XVII-1 opgenomen horizontale aanpassingen, tenzij 

anders is bepaald. Zo nodig worden specifieke aanpassingen voor elke afzonderlijke wetgevings-

handeling hieronder vermeld. 

 

Goed te keuren van toepassing zijnde bepalingen: 

 

Maritieme veiligheid – vlaggenstaat / classificatiebureaus 

 

Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften 

en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de 

desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 

inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap en 

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 



 

EU/UA/Bijlage XVII-5/nl 2 

Toepassingsbesluiten 

 

Lijst van organisaties die zijn erkend op grond van Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 

22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en 

controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme 

instanties 

 

Tijdschema: de bepalingen van de beschikking worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Havenstaat 

 

Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking tot de 

schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van 

de lidstaten vallende wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van 

schepen, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden aan boord 

(havenstaatcontrole)  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Scheepvaartmonotoring 

 

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de 

invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot 

intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

a) Technische en operationele voorschriften. 

 

- Passagiersschepen 

 

Richtlijn 98/18/EG van de Raad van 17 maart 1998 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen 

voor passagiersschepen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte 

onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en 

hogesnelheidspassagiersvaartuigen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd.  
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Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 betreffende 

specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

- Olietankschepen 

 

Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 

betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een 

gelĳkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 2978/94 van de Raad 

 

Tijdschema: het uit de vaart nemen van enkelwandige olietankschepen verloopt volgens het 

tijdschema in het Marpol-verdrag 



 

EU/UA/Bijlage XVII-5/nl 5 

- Bulkschepen 

 

Richtlĳn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling 

van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

- Bemanning 

 

Richtlĳn 2001/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 inzake het 

minimumopleidingsniveau van zeevarenden  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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b) Milieu 

 

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende 

havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 6 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 

houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van 

deze overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Technische voorwaarden 

 

Richtlĳn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende 

meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten 

van de Gemeenschap 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Sociale voorwaarden 

 

Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake 

veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van 

schepen 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 

 

Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de 

organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van Reders van de 

Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het vervoerpersoneel in de 

Europese Unie (FST) - bijlage: Europese overeenkomst betreffende de organisatie van de 

arbeidstijd van zeevarenden, met uitzondering van clausule 16  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd, met uitzondering van clausule 16, die 7 jaar na de inwerking-

treding van deze overeenkomst ten uitvoer wordt gelegd. 

 

Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de 

handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die 

havens in de Gemeenschap aandoen  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze 

overeenkomst ten uitvoer gelegd. 
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Maritieme beveiliging  

 

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het 

verhogen van de veiligheid van havens 

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn (met uitzondering van die betreffende inspecties door de 

Commissie) worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten uitvoer 

gelegd. 

 

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 

betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten 

 

Tijdschema: de bepalingen van de verordening (met uitzondering van die betreffende inspecties 

door de Commissie) worden binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst ten 

uitvoer gelegd. 
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Aanhangsel XVII-6 

 

 

BEPALINGEN IN VERBAND MET MONITORING 

 

1. Bepalingen met betrekking tot informatie-uitwisseling en samenwerking 

 

Om te zorgen voor een correcte toepassing van bijlage XVII, en met name de artikelen 2, 3, 4 en 5, 

wisselen de partijen en hun desbetreffende autoriteiten en organen alle informatie uit die van belang 

is voor de aanpassing aan en tenuitvoerlegging van de relevante EU-wetgeving. De partijen zorgen 

voor een volledige administratieve samenwerking. 

 

De partijen komen procedures voor de uitwisseling van informatie overeen, waaronder een lijst van 

de relevante autoriteiten, met een contactadres voor elk stuk wetgeving waarop de 

aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5 betrekking hebben. Elk van beide partijen is gerechtigd 

rechtstreeks contact op te nemen met alle autoriteiten en organen van de andere partij die in die lijst 

zijn opgenomen.  

 

Aan de EU voorgelegde documenten bevatten altijd een Engelse versie. De EU zal uitsluitend in het 

Engels communiceren, tenzij anderszins wordt besloten. 
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2. Stappenplan 

 

Binnen 6 maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst legt Oekraïne voor elke sector 

een gedetailleerd stappenplan voor de inwerkingtreding en uitvoering van alle in de 

aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5 (hierna de "EU-wetgevingshandelingen") genoemde 

sectorspecifieke wetgevingshandelingen voor, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 

eventueel noodzakelijke veranderingen op institutioneel en wetgevingsgebied, tussentijdse 

termijnen en een schatting van de behoeften aan administratieve capaciteit. De stappenplannen zijn 

indicatief en kunnen worden bijgesteld. 

 

3. Rapportage en beoordeling 

 

Zodra Oekraïne van oordeel is dat het een specifieke EU-wetgevingshandeling correct ten uitvoer 

heeft gelegd, stelt het de EU daarvan in kennis. Oekraïne verstrekt de bevoegde dienst van de 

Commissie het besluit van intern recht met een concordantietabel ("omzettingstabel") waarin 

gedetailleerd de overeenstemming met elk artikel van de EU-wetgevingshandeling wordt 

aangegeven, alsmede, indien van toepassing, een lijst van de Oekraïense besluiten die moeten 

worden gewijzigd of nietig moeten worden verklaard om de EU-wetgevingshandeling ten volle ten 

uitvoer te leggen. 

 

De EU beoordeelt de aanpassing aan de EU-wetgevingshandeling door Oekraïne op basis van 

bovenbedoelde omzettingstabellen, de lijst van Oekraïense besluiten die worden vervangen of nietig 

worden verklaard en andere relevante informatie die in overeenstemming met artikel 1 van dit 

aanhangsel wordt verstrekt. De formele beoordeling wordt uitsluitend gebaseerd op een vergelijking 

van de definitieve besluiten met de specifieke EU-wetgevingshandeling. 
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De bevoegde diensten van de Commissie geven hun oordeel over een besluit binnen 12 weken na de 

officiële voorlegging ervan. Deze periode kan, naar behoren gemotiveerd, eenmaal worden 

verlengd. Onverminderd artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 3, van bijlage XVII inzake de aanpassing 

van de regelgeving geeft de EU, ingeval de conclusie van de in de vorige leden bedoelde 

beoordeling luidt dat Oekraïne zijn wetgeving niet goed aan een bijzondere EU-wetgevings-

handeling heeft aangepast, schriftelijk aanbevelingen over passende maatregelen om te zorgen voor 

een volledige consistentie met de EU-wetgevingshandeling. Desgewenst kunnen deze 

aanbevelingen worden besproken in het Handelscomité.  

 

De procedure inzake de formele beoordeling van de aanpassing aan de EU-wetgevingshandeling 

loopt niet vooruit op de beoordeling van de doeltreffende aanneming en handhaving van de EU-

wetgevingshandeling voor de toepassing van artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 3, van bijlage XVII. 

 

4. Beoordeling van de vooruitgang bij de doeltreffende aanneming en uitvoering van de EU-

wetgevingshandelingen 

 

Oekraïne draagt er zorg voor dat de autoriteiten en organen die onder zijn jurisdictie vallen en 

verantwoordelijk zijn voor de doeltreffende toepassing van de nationale wetgeving die is 

goedgekeurd ingevolge de artikelen 114, 124, 133 en 139 van hoofdstuk 6 (Vestiging, handel in 

diensten en elektronische handel) en hoofdstuk 7 (Betalings- en kapitaalverkeer) van titel IV van 

deze overeenkomst en bijlage XVII juncto de aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5, alle 

wetgeving waarvoor Oekraïnes aanpassingsinspanningen door de EU positief zijn beoordeeld, 

alsmede alle toekomstige EU-wetgeving uit hoofde van de artikelen 3, 4 en 5 van bijlage XVII 

voortdurend toepassen en op passende wijze handhaven.  



 

EU/UA/Bijlage XVII-6/nl 4 

Oekraïne brengt regelmatig, en ten minste tweemaal per jaar, verslag uit over zijn vorderingen bij 

de algehele tenuitvoerlegging in een bepaalde sector en de uitvoering van het in artikel 2 van dit 

aanhangsel bedoelde stappenplan. De partijen spreken af overeenstemming te bereiken over de 

exacte structuur en inhoud van de rapporten. 

 

De voortgangsrapporten worden in overeenstemming met punt 1 van dit aanhangsel voorgelegd aan 

de bevoegde dienst van de Commissie en kan worden besproken in speciale comités of organen die 

in overeenstemming met het institutionele kader van de Associatieovereenkomst zijn opgericht.  

Oekraïne verstrekt afdoend bewijs van de doeltreffende inwerkingtreding en handhaving van de 

EU-wetgevingshandelingen. Daartoe toont Oekraïne aan dat het voldoende administratieve 

capaciteit heeft om de ingevolge de artikelen 114, 124, 133 en 139 van hoofdstuk 6 (Vestiging, 

handel in diensten en elektronische handel) en hoofdstuk 7 (Betalings- en kapitaalverkeer) van 

titel IV van deze overeenkomst en bijlage XVII juncto de aanhangsels XVII-2 tot en met XVII-5 

goedgekeurde nationale wetgeving te handhaven en dat het voor de sector in kwestie voldoende 

ervaring heeft met toezicht en onderzoek, vervolging en administratieve en gerechtelijke 

behandeling van schendingen.  

 

Onverminderd artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 3, van bijlage XVII inzake aanpassing van de 

regelgeving kan de EU de vooruitgang beoordelen door middel van controles ter plaatse, die 

worden uitgevoerd in samenwerking met de bevoegde Oekraïense autoriteiten, en kan zij waar 

nodig de hulp inroepen van derden op nationaal of internationaal niveau of van particuliere 

organisaties. 

 

_______________ 
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BIJLAGE XVIII 

 

BIJLAGE XVIII bij hoofdstuk 6 

INFORMATIEPUNTEN 

 

Moet worden ingevoegd binnen 3 maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst (zie 

artikel 107, lid 1, van deze overeenkomst). 

 

 

______________ 
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BIJLAGE XIX  

 

BIJLAGE XIX bij hoofdstuk 6 

INDICATIEVE EU-LIJST VAN RELEVANTE PRODUCTEN- 

EN DIENSTENMARKTEN DIE MOETEN WORDEN GEANALYSEERD  

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 116 VAN DEZE OVEREENKOMST 

 

 

Retailniveau 

 

Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor particuliere en niet-particuliere 

gebruikers. 

 

Wholesaleniveau 

 

1. Gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie.  

 

Voor de doeleinden van deze lijst omvat gespreksopbouw ook de doorgifte van gesprekken, die 

zodanig wordt begrensd dat zij in een nationale context consistent is met de afgesproken grenzen 

voor de markten voor gespreksdoorgifte en voor gespreksafgifte op het openbare telefoonnetwerk, 

geleverd op een vaste locatie.  
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2. Gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie.  

Voor de doeleinden van deze lijst omvat gespreksafgifte ook de doorgifte van gesprekken, die 

zodanig wordt begrensd dat zij in een nationale context consistent is met de afgesproken grenzen 

voor de markten voor gespreksopbouw en voor gespreksdoorgifte op het openbare telefoonnetwerk, 

geleverd op een vaste locatie. 

 

3. (Fysieke) toegang tot netwerkinfrastructuur op wholesaleniveau (inclusief gedeelde of 

volledig ontbundelde toegang) op een vaste locatie. 

 

4. Wholesalebreedbandtoegang  

Deze markt omvat niet-fysieke of virtuele netwerktoegang, met inbegrip van bitstreamtoegang op 

een vaste locatie. Het gaat om een downstreammarkt ten opzichte van de fysieke toegang die valt 

onder markt 3, in die zin dat wholesalebreedbandtoegang kan worden opgezet door gebruik te 

maken van dit uitgangspunt in combinatie met andere elementen. 

 

5. Afgevende segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau, ongeacht van welke technologie 

gebruik wordt gemaakt om gehuurde of toepassingsspecifieke capaciteit te leveren.  

 

6. Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken. 

 

_________________ 
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BIJLAGE XX  

 

BIJLAGE XX bij hoofdstuk 6 

INDICATIEVE LIJST VAN OEKRAÏNE VAN RELEVANTE MARKTEN 

DIE MOETEN WORDEN GEANALYSEERD OVEREENKOMSTIG 

ARTIKEL 116 VAN DEZE OVEREENKOMST 

 

 

Retailniveau 

 

1. Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor particuliere gebruikers. 

 

2. Toegang tot het openbare telefoonnet op een vaste locatie voor niet-particuliere gebruikers. 

 

3. Openbaar beschikbare lokale en/of nationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie 

voor particuliere gebruikers. 

 

4. Openbaar beschikbare internationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor 

particuliere gebruikers. 
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5. Openbaar beschikbare lokale en/of nationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie 

voor niet-particuliere gebruikers. 

 

6. Openbaar beschikbare internationale telefoondiensten geleverd op een vaste locatie voor niet-

particuliere gebruikers. 

 

7. De minimumverzameling van huurlijnen (dit omvat de gespecificeerde types van huurlijnen 

tot en met 2 Mb/sec). 

 

Wholesaleniveau 

 

8. Gespreksopbouw op het openbare telefoonnetwerk, verzorgd op een vaste locatie.  

 

9. Gespreksafgifte op afzonderlijke openbare telefoonnetwerken, verzorgd op een vaste locatie. 

 

10. Gespreksdoorgiftediensten in het vaste openbare telefoonnetwerk 
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11. Ontbundelde toegang op wholesaleniveau (inclusief gedeelde toegang) tot metalen netten en 

subnetten, voor het verzorgen van breedband- en spraakdiensten. 

 

12. Wholesalebreedbandtoegang 

 

13. Afgevende segmenten van huurlijnen op wholesaleniveau. 

 

14. Bundelsegmenten van huurlijnen op wholesaleniveau 

 

15. Toegang tot en gespreksopbouw in openbare mobiele telefoonnetwerken. 

 

16. Gespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken. 

 

17. De nationale wholesalemarkt voor internationale roaming via openbare mobiele netwerken 

 

 

_________________ 
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BIJLAGE XXI bij hoofdstuk 8 

OPENBARE AANBESTEDINGEN 

 

BIJLAGE XXI-A 

 

 

BIJLAGE XXI-A bij hoofdstuk 81 

INDICATIEF TIJDSCHEMA VOOR DE INSTITUTIONELE HERVORMING, 

DE AANPASSING VAN DE WETGEVING EN DE MARKTTOEGANG  

 

Fase  Indicatief 

tijdschema 

Markttoegang 

door Oekraïne 

verleend aan de 

EU  

Markttoegang 

door de EU 

verleend aan 

Oekraïne 

 

1 Uitvoering van 

artikel 151 

Uitvoering van de 

institutionele 

hervorming bedoeld in 

artikel 150, lid 2 

Overeenstemming over 

de hervormingsstrategie 

bedoeld in artikel 152 

6 maanden na de 

inwerkingtreding 

van deze 

overeenkomst 

Leveringen aan 

centrale 

overheids-

instanties 

Leveringen aan 

centrale 

overheids-

instanties 

 

                                                 
1 Ingevolge het hoofdstuk Overheidsopdrachten van de overeenkomst is deze 

bijlage gebaseerd op de bepalingen van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG, 

89/665/EEG, 92/13/EEG en 2007/66/EG, die betrekking hebben op de gunnings- en 

beroepsprocedures binnen de Europese Unie. Hierdoor kunnen bij de aanpassing van de 

wetgeving praktische problemen rijzen ten aanzien van de interpretatie van bepaalde 

bepalingen van die richtlijnen. In dergelijke gevallen wordt de aanpassing van de 

wetgeving op overeenkomstige wijze uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met 

de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne zoals neergelegd in deze overeenkomst. 

Oekraïne kiest de passende rechtsinstrumenten om de verplichtingen uit hoofde van dit 

hoofdstuk om te zetten volgens zijn eigen grondwettelijke bestel. 
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Fase  Indicatief 

tijdschema 

Markttoegang 

door Oekraïne 

verleend aan de 

EU  

Markttoegang 

door de EU 

verleend aan 

Oekraïne 

 

2 Aanpassing aan en 

uitvoering van 

basiselementen van 

Richtlijn 2004/18/EG en 

Richtlijn 89/665/EEG 

3 jaar na de 

inwerkingtreding 

van de overeen-

komst 

Leveringen aan 

centrale, 

regionale en 

plaatselijke 

overheids-

instanties en 

publiekrechte-

lijke 

instellingen 

Leveringen aan 

centrale, 

regionale en 

plaatselijke 

overheids-

instanties en 

publiek-

rechtelijke 

instellingen 

Bijlagen 

XXI-B en 

XXI-C 

3 Aanpassing aan en 

uitvoering van 

basiselementen van 

Richtlijn 2004/17/EG en 

Richtlijn 92/13/EEG 

4 jaar na de 

inwerkingtreding 

van de overeen-

komst 

Leveringen aan 

alle aanbe-

stedende 

diensten in de 

sector nuts-

bedrijven 

Leveringen aan 

alle aanbe-

stedende 

diensten 

Bijlagen 

XXI-D en 

XXI-E 

4 Aanpassing aan en 

uitvoering van andere 

elementen van Richtlijn 

2004/18/EG 

6 jaar na de 

inwerkingtreding 

van de 

overeenkomst 

Opdrachten 

voor diensten en 

werken en 

concessies voor 

alle aanbe-

stedende 

openbare 

diensten 

Opdrachten 

voor diensten en 

werken en 

concessies voor 

alle aanbe-

stedende 

openbare 

diensten 

Bijlagen 

XXI-F, XXI-G 

en XXI-H 

5 Aanpassing aan en 

uitvoering van andere 

elementen van Richtlijn 

2004/17/EG 

8 jaar na de 

inwerkingtreding 

van de overeen-

komst 

Opdrachten 

voor diensten en 

werken voor 

alle aanbe-

stedende 

diensten in de 

sector nuts-

bedrijven 

Opdrachten 

voor diensten en 

werken voor 

alle aanbe-

stedende 

diensten in de 

sector nuts-

bedrijven 

Bijlagen XXI-I 

en XXI-J 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXI-B 

 

BIJLAGE XXI-B bij hoofdstuk 8 

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2004/18/EG  

(FASE 2) 

 

 

TITEL I 

Definities en algemene beginselen 

 

Artikel 1 
Definities (leden: 1, 2, 8, 91, lid 11, onder a, b en d, leden 12, 13, 14, 

15) 

 

Artikel 2 Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten 

Artikel 3 Toekenning van bijzondere of exclusieve rechten: non-

discriminatieclausule 

 

TITEL II  

Op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften 

 

HOOFDSTUK I  

Algemene bepalingen 

 

Artikel 4 Ondernemers 

Artikel 6 Vertrouwelijkheid 

 

                                                 
1 Onder "publiekrechtelijke instelling" wordt elke instelling aangemerkt die aan alle drie 

in artikel 1, lid 9, van Richtlijn 2004/18/EG genoemde voorwaarden voldoet. 

 



EU/UA/Bijlage XXI-B/nl 2 

HOOFDSTUK II  

Toepassingsgebied 

 

Afdeling 1 

Drempels 

Artikel 8 Voor meer dan 50 % door aanbestedende diensten gesubsidieerde 

opdrachten1 

 

Artikel 9 Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van 

overheidsopdrachten, raamovereenkomsten en dynamische 

systemen 

 

Afdeling 2 

Specifieke situaties 

 

Artikel 10 Opdrachten op het gebied van defensie2 

 

Afdeling 3 

Uitgesloten opdrachten 

 

Artikel 12 Opdrachten geplaatst in de sectoren watervoorziening, 

energievoorziening, vervoer en postdiensten (alleen wanneer de 

basisregels van Richtlijn 2004/17/EG zijn omgezet) 

Artikel 13 Specifieke uitsluitingen op het gebied van telecommunicatie 

Artikel 14 Geheime opdrachten of opdrachten die bijzondere 

veiligheidsmaatregelen vereisen 

Artikel 15 Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten 

Artikel 18 Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten 

 

                                                 
1 Artikel 9, lid 8, onder b), ii), van Richtlijn 2004/18/EG verplicht een partij niet om 

gebruik te maken van opdrachten voor onbepaalde duur. De nationale wetgever kan 

bepalen of en waar dergelijke contracten mogen worden gebruikt. 
2 Deze overeenkomst heeft alleen betrekking op defensieopdrachten als bedoeld in 

bijlage V bij Richtlijn 2004/18/EG. De partijen kunnen te allen tijde bij besluit van het 

Handelscomité posten van deze lijst verwijderen. 
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Afdeling 4 

Bijzondere regeling 

 

Artikel 19 Voorbehouden opdrachten 

 

HOOFDSTUK III  

Op overheidsopdrachten voor diensten toepasselijke regelingen 

 

Artikel 20 Opdrachten voor in bijlage II A vermelde diensten 

Artikel 21 Opdrachten voor in bijlage II B vermelde diensten 

Artikel 22 Gemengde opdrachten voor zowel in bijlage II A als in bijlage II B 

vermelde diensten 

 

HOOFDSTUK IV  

Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken 

 

Artikel 23 Technische specificaties 

Artikel 24 Varianten 

Artikel 25 Onderaanneming 

Artikel 26 Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd 

Artikel 27 Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, 

milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden 
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HOOFDSTUK V  

Procedures 

 

Artikel 28 Toepassing van openbare en niet-openbare procedures, van 

procedures van gunning door onderhandelingen en van de 

concurrentiegerichte dialoog 

Artikel 30 Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door 

onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een 

opdracht gerechtvaardigd is 

Artikel 31 Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door 

onderhandelingen zonder bekendmaking van een aankondiging van 

een opdracht gerechtvaardigd is 

 

HOOFDSTUK VI  

Regels voor bekendmaking en transparantie 

 

Afdeling I 

Bekendmaking van de aankondigingen 

 

Artikel 35 Aankondigingen: lid 1 is van overeenkomstige toepassing1; lid 22; 

lid 4, eerste, derde en vierde alinea 

 

Artikel 36 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: lid 1; 

lid 7 

 

Afdeling 2 

Termijnen 

 

Artikel 38 Termijnen voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming en 

de ontvangst van de inschrijvingen 

Artikel 39 Openbare procedures: bestek, stukken en nadere inlichtingen 

 

                                                 
1 De drie alinea's na punt c) behoeven niet te worden omgezet. 
2 De verwijzingen naar "concurrentiegerichte dialoog", "raamovereenkomsten" en 

"dynamische aankoopsystemen" in artikel 35, leden 2, 3 en 4, worden ten uitvoer gelegd 

als onderdeel van fase 4. 
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Afdeling 3 

Inhoud en verzendingswijze van de informatie 

 

Artikel 40 Uitnodigingen tot inschrijving, tot deelneming aan de dialoog of tot 

onderhandelingen 

Artikel 411 

 

Informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers 

 

Afdeling 4 

Communicatiemiddelen 

 

Artikel 42 Regels betreffende de communicatiemiddelen 

 

HOOFDSTUK VII  

Verloop van de procedure 

 

Afdeling 1 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 44 Controle van de geschiktheid en selectie van de deelnemers, en 

gunning van de opdrachten 

 

                                                 
1 De verwijzingen naar "raamovereenkomsten" en "dynamische aankoopsystemen" in 

artikel 41 worden ten uitvoer gelegd als onderdeel van fase 4. 
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Afdeling 2 

Kwalitatieve selectiecriteria 

 

Artikel 451 

 

Persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver 

Artikel 462 

 

Bevoegdheid de beroepsactiviteit uit te oefenen 

Artikel 47 Economische en financiële draagkracht 

Artikel 48 Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid 

Artikel 49 Kwaliteitsnormen 

Artikel 50 Normen inzake milieubeheer 

Artikel 51 Aanvullende documentatie en inlichtingen 

 

Afdeling 3 

Gunning van de opdracht 

 

Artikel 53 Gunningscriteria 

Artikel 55 Abnormaal lage inschrijvingen 

 

                                                 
1 Oekraïne is niet verplicht toe te treden tot de in dit artikel genoemde verdragen. In 

plaats daarvan zal het zo nodig de in deze verdragen opgenomen definities in zijn 

nationale wetgeving omzetten. 
2 Bij de omzetting van artikel 46 van Richtiljn2004/18/EG neemt Oekraïne een lijst van 

beroeps- of handelsregisters op die overeenkomen met die in de bijlagen IX-A, IX-B en 

IX-C van die richtlijn. 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage I Lijst van werkzaamheden in de zin van artikel 1, lid 2, punt b) 

Bijlage II Diensten in de zin van artikel 1, lid 2, punt d) 

Bijlage II A  

Bijlage II B  

Bijlage V Lijst van in artikel 7 bedoelde producten, wat betreft 

overheidsopdrachten van aanbestedende diensten op het gebied van 

de defensie 

Bijlage VI Definitie van enkele technische specificaties 

Bijlage VII Inlichtingen die in aankondigingen moeten worden opgenomen 

Bijlage VII A Inlichtingen die in aankondigingen van overheidsopdrachten moeten 

worden opgenomen 

Bijlage X Eisen ten aanzien van middelen voor de elektronische ontvangst van 

inschrijvingen/verzoeken tot deelneming of plannen en ontwerpen 

bij prijsvragen 

 

_________________ 
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BIJLAGE XXI-C  

 

 

 

BIJLAGE XXI-C bij hoofdstuk 8 

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 89/665/EEG1 VAN DE RAAD 

VAN 21 DECEMBER 1989 HOUDENDE DE COÖRDINATIE 

VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN 

BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE BEROEPSPROCEDURES  

INZAKE HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN  

VOOR LEVERINGEN EN VOOR DE UITVOERING VAN WERKEN  

(HIERNA "RICHTLIJN 89/665/EEG" GENOEMD) 

ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG  

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD  

VAN 11 DECEMBER 2007 TOT WIJZIGING VAN  

DE RICHTLIJNEN 89/665/EEG EN 92/13/EEG VAN DE RAAD  

MET BETREKKING TOT DE VERHOGING VAN  

DE DOELTREFFENDHEID VAN DE BEROEPSPROCEDURES  

INZAKE HET PLAATSEN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN  

(HIERNA "RICHTLIJN 2007/66/EG" GENOEMD) 

(FASE 2) 

                                                 
1 Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verduidelijkt dat het doel van de 

aanpassing van de wetgeving aan Richtlijn 89/665/EEG erin is gelegen dat wordt 

gezorgd voor de beschikbaarheid van passende beroepsprocedures voor opdrachten die 

binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen. Daarom worden 

verwijzingen in Richtlijn 89/665/EEG naar "opdrachten als bedoeld in Richtlijn 

2004/18/EG" of "opdrachten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/18/EG 

vallen" geacht verwijzingen te zijn naar onder deze overeenkomst vallende opdrachten, 

en verwijzingen naar "schending van het Gemeenschapsrecht" naar schending van deze 

overeenkomst. Wanneer in Richtlijn 89/665/EEG wordt verwezen naar de bekend-

making van een aankondiging van de opdracht of een aankondiging van de gegunde 

opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt een dergelijke verwijzing 

voor Oekraïne gelezen als bekendmaking in de passende Oekraïense media. Ook wordt 

Oekraïne geacht alle in Richtlijn 89/665/EEG bedoelde versoepelingen te mogen 

gebruiken. 
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Artikel 1 Toepassingsgebied en beschikbaarheid van beroepsprocedures 

Artikel 2 Voorschriften voor beroepsprocedures 

Artikel 2 bis Opschortende termijn 

Artikel 2 ter Afwijkingen van de opschortende termijn 

onder b) 

Artikel 2 quater Termijnen voor het instellen van beroep 

Artikel 2 quinquies Onverbindendheid1 

lid 1, onder b)  

leden 2 en 3 

 

Artikel 2 sexies Inbreuken op deze richtlijn en alternatieve sancties 

Artikel 2 septies Termijnen 

 

__________________ 

 

                                                 
1 Ten aanzien van de vaststelling dat een overeenkomst onverbindend wordt verklaard 

overeenkomstig artikel 2 quinquies van richtlijn 89/665/EEG zij opgemerkt dat 

Oekraïne in overeenstemming met artikel 2, lid 2, van die richtlijn bevoegdheden kan 

opdragen aan afzonderlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende 

aspecten van de beroepsprocedures, waaronder de gerechten. Om aan de vereisten 

inzake doeltreffendheid te voldoen, moeten de verantwoordelijke organen evenwel in 

staat worden gesteld dergelijke besluiten snel te nemen, bijvoorbeeld door middel van 

een versnelde procedure. 
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BIJLAGE XXI-D 

 

BIJLAGE XXI-D bij hoofdstuk 8 

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2004/17/EG  

(FASE 3) 

 

TITEL I  

Op opdrachten en prijsvragen toepasselijke algemene bepalingen 

 

HOOFDSTUK I  

Basisbegrippen 

 

Artikel 1 Definities: leden 2, 7, 9, 11, 12, 13 

 

HOOFDSTUK II  

Toepassingsgebied: definitie van diensten en activiteiten 

 

Afdeling 1 

Diensten 

 

Artikel 2 Aanbestedende diensten1 

 

 

                                                 
1 Onder "publiekrechtelijke instelling" wordt elke instelling aangemerkt die aan alle drie 

in artikel 2, lid 1, onder a), van Richtlijn 2004/17/EG genoemde voorwaarden voldoet. 

Wat "overheidsbedrijf" betreft, dient het rechtsvermoeden in artikel 2, lid 1, onder b), 

van Richtlijn 2004/17/EG ter verduidelijking van het toepassingsgebied van die 

richtlijn, en doet geen afbreuk aan het handelsrecht van de EU-lidstaten of van 

Oekraïne. Voor de toepassing van artikel 2, lid 3, van Richtlijn 2004/17/EG zijn 

"wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen" wetgevingshandelingen die door de 

nationale, regionale of plaatselijke autoriteiten binnen hun bevoegdheidsgebeid zijn 

goedgekeurd.  
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Afdeling 2 

Activiteiten 

 

Artikel 3 Bepalingen betreffende gas, warmte en elektriciteit 

Artikel 4 Water 

Artikel 5 
Vervoerdiensten1 

Artikel 6 
Postdiensten2: 

Artikel 7 Bepalingen betreffende de exploratie en de winning van aardolie, 

gas, steenkool en andere vaste brandstoffen en betreffende havens 

en luchthavens 

Artikel 9 
Opdrachten betreffende verscheidene activiteiten3 

 

                                                 
1 Volgens artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2004/17/EG is die richtlijn niet van toepassing op 

diensten die een openbare busdienst verzorgen indien andere diensten vrijelijk deze 

dienstverlening, algemeen dan wel voor een bepaald geografisch gebied, onder dezelfde 

voorwaarden als de aanbestedende diensten kunnen verrichten. 
2 De verwijzingen naar Richtlijn 97/67/EG in artikel 6 van Richtlijn 2004/17/EG hebben 

ten doel te verduidelijken dat laatstgenoemde richtlijn niet van toepassing is op 

activiteiten in verband met het verlenen van postdiensten na de liberalisering ervan 

(d.w.z. de openstelling voor volledige mededinging). Hetzelfde geldt voor Oekraïne 

indien en wanneer Oekraïne besluit zijn markt voor postdiensten te liberaliseren. Verder 

zij opgemerkt dat de Oekraïense posterijen momenteel niet alle in artikel 6, lid 2, 

onder c), van Richtlijn 2004/17/EG genoemde diensten aanbieden, maar dat deze, 

mochten zij in een later stadium wel worden aangeboden, onder dit hoofdstuk vallen. 
3 Voor de juiste toepassing van artikel 9 van Richtlijn 2004/17/EG worden richtsnoeren 

en hulp verstrekt in de Explanatory Note "Utilities Directive – Contracts involving more 

than one activity", die is gepubliceerd door de Europese Commissie. Wanneer Oekraïne 

voor de tenuitvoerlegging van artikel 9 specifieke wetgeving goedkeurt, houdt het 

rekening met de in dat document verstrekte richtsnoeren. 
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HOOFDSTUK III  

Algemene beginselen 

 

Artikel 10 Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten 

 

TITEL II  

Op opdrachten toepasselijke bepalingen 

 

HOOFDSTUK I  

Algemene bepalingen 

 

Artikel 11 Ondernemers 

Artikel 13 Vertrouwelijkheid 

 

HOOFDSTUK II  

Toepassingsgebied: drempels en uitsluitingen 

Afdeling 1 - Drempels 

 

Artikel 16 Drempelbedragen voor opdrachten 

Artikel 17 Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van 

opdrachten, raamovereenkomsten en dynamische systemen 
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Afdeling 2 

Opdrachten en concessieovereenkomsten alsmede onder een bijzondere regeling vallende 

opdrachten 

 

Onderafdeling 2 

Voor alle aanbestedende diensten en alle soorten opdrachten toepasselijke uitsluitingsgevallen 

 

Artikel 19 Opdrachten geplaatst voor wederverkoop of verhuur aan derden1 

 

Artikel 20 Opdrachten geplaatst voor andere doeleinden dan de uitoefening 

van in deze richtlijn bedoelde activiteiten of voor de uitoefening van 

dergelijke activiteiten in een derde land: lid 1 

Artikel 21 Geheime opdrachten of opdrachten die bijzondere 

veiligheidsmaatregelen vereisen 

Artikel 22 Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten2 

 

Artikel 23 Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming3, een 

gemeenschappelijke onderneming of een aanbestedende dienst die 

deel uitmaakt van een gemeenschappelijke onderneming 

 

 

                                                 
1 Artikel 19, lid 2, van Richtlijn 2004/17/EG is niet van toepassing op aanbestedende 

diensten uit Oekraïne. In plaats daarvan kan het Handelscomité aanbestedende diensten 

uit Oekraïne verzoeken de desbetreffende informatie te verstrekken. 
2 Indien en wanneer Oekraïne uit hoofde van artikel 22, onder a), van Richtlijn 

2004/17/EG opdrachten van het toepassingsgebied van dit hoofdstuk uitsluit, worden de 

in die bepaling bedoelde kennisgevingen aan het Handelscomité gedaan.  
3 Richtlijn 83/349/EEG is niet van toepassing op Oekraïne. Daarom wordt onder een 

"verbonden onderneming" verstaan een onderneming waarvan de jaarrekeningen 

worden geconsolideerd met die van de aanbestedende dienst, dan wel een onderneming 

waarover de aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk een overheersende invloed 

in de zin van artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2004/17/EG kan uitoefenen of die 

een overheersende invloed over de aanbestedende dienst kan uitoefenen of die, 

gezamenlijk met de aanbestedende dienst, onderworpen is aan de overheersende invloed 

van een andere onderneming uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of op de 

onderneming van toepassing zijnde voorschriften.  

Indien en wanneer Oekraïne uit hoofde van artikel 23 van Richtlijn 2004/17/EG 

opdrachten van het toepassingsgebied van dit hoofdstuk uitsluit, worden de in die 

bepaling bedoelde kennisgevingen aan het Handelscomité gericht. 
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Onderafdeling 3 

Op alle aanbestedende diensten maar alleen op de opdrachten voor diensten toepasselijke 

uitsluitingsgevallen 

 

Artikel 24 Opdrachten voor bepaalde diensten die van het toepassingsgebied 

van deze richtlijn zijn uitgesloten 

Artikel 25 Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten1 

 

Onderafdeling 4 

Alleen op bepaalde aanbestedende diensten toepasselijke uitsluitingsgevallen 

 

Artikel 26 Door bepaalde aanbestedende diensten opdrachten van bepaalde 

aanbestedende diensten voor de aankoop van water en voor de 

levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwekking 

van energie 

 

HOOFDSTUK III  

Regelingen voor opdrachten voor diensten 

 

Artikel 31 Opdrachten voor in bijlage XVII A vermelde diensten 

Artikel 32 Opdrachten voor in bijlage XVII B vermelde diensten 

Artikel 33 Gemengde opdrachten voor de in bijlagen XVII A en XVII B 

vermelde diensten 

 

                                                 
1 De verwijzing naar het EG-Verdrag in artikel 25 van Richtlijn 2004/17/EG is niet 

rechtstreeks toepasselijk op aanbestedende diensten in Oekraïne. In plaats daarvan moet 

deze verwijzing worden begrepen als een verwijzing naar de beginselen van non-

discriminatie, gelijke behandeling, transparantie, wederzijdse erkenning en 

evenredigheid. 
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HOOFDSTUK IV  

Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken 

 

Artikel 34 Technische specificaties1 

 

Artikel 35 Mededeling van de technische specificaties 

Artikel 36 Varianten 

Artikel 37 Onderaanneming 

Artikel 39 Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, 

milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden 

 

HOOFDSTUK V  

Procedures 

 

Artikel 40 (met 

uitzondering 

van lid 3, 

onder i) en l)) 

Toepassing van openbare en niet-openbare procedures en van 

procedures van gunning door onderhandelingen 

 

                                                 
1 De door de aanbestedende diensten van beide partijen gebruikte technische specificaties 

moeten voldoen aan hetgeen is overeengekomen in het desbetreffende 

hoofdstuk (Opheffing van technische handelsbelemmeringen) van deze overeenkomst. 
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HOOFDSTUK VI  

Regels voor bekendmaking1 en voor doorzichtigheid 

 

Afdeling 1 

Bekendmaking van de aankondigingen 

 

Artikel 41 Periodieke indicatieve aankondigingen en aankondigingen 

betreffende het bestaan van een erkenningsregeling2 

 

Artikel 42 Aankondigingen die als oproep tot mededinging gebruikt worden: 

leden 1 en 3 

Artikel 43 Aankondigingen van geplaatste opdrachten (behalve lid 1, tweede 

en derde alinea) 

Artikel 44 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen (behalve 

lid 2, eerste alinea, en de leden 4, 5 en 7) 

 

                                                 
1 Wanneer in het kader van dit hoofdstuk van Richtlijn 2004/17/EG en de desbetreffende 

bijlagen wordt verwezen naar kennisgevingen aan of bekendmakingen door de 

Commissie, worden Oekraïense aanbestedende diensten geacht dergelijke 

kennisgevingen te sturen naar de door de Oekraïense wetgeving aangewezen bevoegde 

instantie, die dan overgaat tot de noodzakelijke bekendmaking van de betrokken 

informatie volgens de voorschriften in de Oekraïense wet. Alle aankondigingen van 

aanbestedingen uit hoofde van dit hoofdstuk worden in een enkel publicatiemiddel in 

Oekraïne bekendgemaakt. Daarnaast kunnen Oekraïense aanbestedende diensten 

dezelfde publicatie ook via andere kanalen bekendmaken. 
2 De vereiste bekendmaking van informatie uit hoofde van artikel 41, lid 1, van Richtlijn 

2004/17/EG kan geschieden door de publicatie van hetzij een periodieke indicatieve 

aankondiging (zoals bedoeld in bijlage XV-A), hetzij een kopersprofiel (zoals 

beschreven in bijlage XX).  
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Afdeling 2 

Termijnen 

 

Artikel 45 Termijnen voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming en de 

ontvangst van de inschrijvingen 

Artikel 46 Openbare procedures: bestek, stukken en nadere inlichtingen 

Artikel 47 Uitnodigingen tot het indienen van inschrijvingen of tot 

onderhandelingen 

 

Afdeling 3 

Communicatie en informatieverstrekking 

 

Artikel 48 Regels betreffende de communicatiemiddelen1 

 

Artikel 49 Informatie voor verzoekers om erkenning, gegadigden en 

inschrijvers 

 

HOOFDSTUK VII  

Verloop van de procedure 

 

Artikel 51 Algemene bepalingen 

 

                                                 
1 Artikel 48, lid 6, onder a), van Richtlijn 2004/17/EG: in Oekraïne moeten verzoeken tot 

deelneming schriftelijk worden gedaan. 
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Afdeling 1 

Erkenning en kwalitatieve selectie 

 

Artikel 52 Onderlinge erkenning op het gebied van administratieve, technische 

of financiële voorwaarden en inzake certificaten, proeven en 

bewijzen 

Artikel 54 Kwalitatieve selectiecriteria 

 

Afdeling 2 

Gunning van de opdracht 

 

Artikel 55 Gunningscriteria 

Artikel 57 Abnormaal lage inschrijvingen 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage XIII Inlichtingen die in aankondigingen van opdrachten moeten worden 

opgenomen 

 A. Openbare procedures 

 B. Niet-openbare procedures 

 C. Procedures van gunning door onderhandelingen 

Bijlage XIV Informatie die in mededelingen inzake het bestaan van een 

erkenningsregeling moet worden opgenomen 

Bijlage XV A Informatie die in periodieke indicatieve aankondigingen moet 

worden opgenomen 

Bijlage XV B Gegevens die vermeld moeten worden in de aankondiging in een 

kopersprofiel van een periodieke aankondiging die niet gebruikt 

wordt als een oproep tot mededinging 

Bijlage XVI Gegevens die in aankondigingen van geplaatste opdrachten moeten 

worden opgenomen 

Bijlage XVII A Diensten in de zin van artikel 31 

Bijlage XVII B Diensten in de zin van artikel 32 

Bijlage XX Specificaties betreffende de bekendmaking 

Bijlage XXI Definitie van enkele technische specificaties 

Bijlage XXIII Internationale arbeidsnorm in de zin van artikel 59, lid 4 

Bijlage XXIV Eisen ten aanzien van middelen voor de elektronische ontvangst van 

inschrijvingen/aanvragen tot deelneming of erkenning en plannen 

en ontwerpen bij prijsvragen 

 

____________________ 
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BIJLAGE XXI-E 

 

 

BIJLAGE XXI-E BIJ HOOFDSTUK 8 

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 92/13/EEG VAN DE RAAD1  

VAN 25 FEBRUARI 1992 TOT COÖRDINATIE VAN DE WETTELIJKE  

EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE  

DE TOEPASSING VAN DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN  

INZAKE DE PROCEDURES VOOR HET PLAATSEN VAN OPDRACHTEN  

DOOR DIENSTEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE SECTOREN  

WATER- EN ENERGIEVOORZIENING, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE 

(HIERNA "RICHTLIJN 92/13/EEG" GENOEMD). 

ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG 

(FASE 3) 

                                                 
1 Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verduidelijkt dat het doel van de 

aanpassing van de wetgeving aan Richtlijn 92/13/EEG erin is gelegen dat wordt 

gezorgd voor de beschikbaarheid van passende beroepsprocedures voor opdrachten die 

binnen het toepassingsgebied van deze overeenkomst vallen. Daarom worden 

verwijzingen in Richtlijn 92/13/EEG naar "opdrachten als bedoeld in Richtlijn 

2004/17/EG" of "opdrachten die binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/17/EG 

vallen" geacht verwijzingen te zijn naar onder deze overeenkomst vallende opdrachten, 

en verwijzingen naar "schending van het Gemeenschapsrecht" naar schending van deze 

overeenkomst. Wanneer in Richtlijn 92/13/EEG wordt verwezen naar de bekendmaking 

van een aankondiging van de opdracht of een aankondiging van de gegunde opdracht in 

het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt een dergelijke verwijzing voor 

Oekraïne gelezen als bekendmaking in de passende Oekraïense media. Ook wordt 

Oekraïne geacht alle in Richtlijn 92/13/EEG bedoelde versoepelingen te mogen 

gebruiken. 
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Artikel 1 Toepassingsgebied en beschikbaarheid van beroepsprocedures 

Artikel 2 Voorschriften voor de beroepsprocedures1 

 

Artikel 2 bis Opschortende termijn 

Artikel 2 ter Afwijkingen van de opschortende termijn 

onder b) 

Artikel 2 quater Termijnen voor het instellen van beroep 

Artikel 2 quinquies Onverbindendheid2 

lid 1, onder b) 

leden 2 en 3 

 

Artikel 2 sexies Inbreuken op deze richtlijn en alternatieve sancties 

Artikel 2 septies Termijnen 

 

______________ 

 

                                                 
1 Artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/13/EEG biedt de keuze om hetzij de onder a), b) en d) 

bedoelde maatregelen, hetzij de onder c) en d) van die bepaling bedoelde maatregelen 

ten uitvoer te leggen. Oekraïne heeft aangegeven voor de eerste optie te kiezen, 

aangezien de huidige stand van de wetgeving de tweede optie onmogelijk maakt. 

Oekraïne behoudt zich evenwel het recht voor in een later stadium de tweede optie toe 

te passen. 
2 Ten aanzien van de vaststelling dat een overeenkomst onverbindend wordt verklaard 

overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn 92/13/EEG zij opgemerkt dat Oekraïne in 

overeenstemming met artikel 2, lid 2, van die richtlijn bevoegdheden kan opdragen aan 

afzonderlijke instanties die verantwoordelijk zijn voor verschillende aspecten van de 

beroepsprocedures, waaronder de gerechten. Om aan de vereisten inzake 

doeltreffendheid te voldoen, moeten de verantwoordelijke organen evenwel in staat 

worden gesteld dergelijke besluiten snel te nemen, bijvoorbeeld door middel van een 

versnelde procedure. Verder zij opgemerkt dat de verplichting te voorzien in 

beroepsprocedures voor aanbestedingen in het kader van raamovereenkomsten en/of 

dynamische aankoopsystemen pas geldt wanneer Oekraïne besluit gebruik te maken van 

dergelijke procedures; tezelfdertijd moet worden opgemerkt dat de huidige 

overeenkomst Oekraïne niet verplicht gebruik te maken van raamovereenkomsten en/of 

dynamische aankoopsystemen. 
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BIJLAGE XXI-F  

 

 

BIJLAGE XXI-F bij hoofdstuk 8 

ANDERE NIET-VERPLICHTE ELEMENTEN 

VAN RICHTLIJN 2004/18/EG  

(FASE 4) 

 

(De in bijlage XXI-F bedoelde elementen van Richtlijn 2004/18/EG zijn niet verplicht. Het is 

daarom aan Oekraïne te besluiten of het deze elementen ten uitvoer wil leggen. De EU beveelt 

de tenuitvoerlegging van deze elementen wel aan.) 

 

 

TITEL I  

Definities en algemene beginselen 

 

Artikel 1 Definities (leden 5, 6, 7 en 10, en lid 11, onder c)) 

 

TITEL II  

Op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften 

 

HOOFDSTUK II  

Toepassingsgebied 
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Afdeling 2 

Specifieke situaties 

 

Artikel 11 Door aankoopcentrales geplaatste overheidsopdrachten en 

raamovereenkomsten 

 

Afdeling 4 

Bijzondere regeling 

 

Artikel 19  Voorbehouden opdrachten 

 

HOOFDSTUK V  

Procedures 

 

Artikel 29  Concurrentiegerichte dialoog 

Artikel 32 Raamovereenkomsten 

Artikel 33 Dynamische aankoopsystemen 

Artikel 34 Overheidsopdrachten voor werken: bijzondere voorschriften 

betreffende de bouw van sociale woningen 

 

HOOFDSTUK VI  

Regels voor bekendmaking en transparantie 

 

Afdeling I 

Bekendmaking van de aankondigingen 

 

Artikel 35 Aankondigingen: lid 3; lid 4, tweede en derde alinea 
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HOOFDSTUK VII  

Verloop van de procedure 

 

Afdeling 2 

Kwalitatieve selectiecriteria 

 

Artikel 52 Officiële lijsten van erkende ondernemers en certificering door 

publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen 

 

Afdeling 3 

Gunning van de opdracht 

 

Artikel 54 Gebruik van elektronische veilingen 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXI-G 

 

 

BIJLAGE XXI-G bij hoofdstuk 8 

ANDERE VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2004/18/EG  

(FASE 4) 

 

TITEL I  

Definities en algemene beginselen 

 

Artikel 1 Definities (leden 3 en 4 en lid 11, onder e)) 

 

TITEL II  

Op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften 

 

HOOFDSTUK II  

Toepassingsgebied 

 

Afdeling 3 

Uitgesloten opdrachten 

 

Artikel 17 Concessieovereenkomsten voor diensten 
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TITEL III  

Regels op het gebied van concessieovereenkomsten voor openbare werken 

 

HOOFDSTUK I  

Op concessieovereenkomsten voor openbare werken toepasselijke regels 

Artikel 56 Toepassingsgebied 

Artikel 57 Uitsluitingen van het toepassingsgebied (behalve laatste alinea) 

Artikel 58 Bekendmaking van de aankondiging betreffende 

concessieovereenkomsten voor openbare werken 

Artikel 59 Termijn 

Artikel 60 Onderaanneming1 

 

Artikel 61 Gunning van aanvullende werken aan de concessiehouder 

 

HOOFDSTUK II  

Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die zelf aanbestedende dienst 

zijn 

Artikel 62 Regels 

 

HOOFDSTUK III  

Regels voor de plaatsing van opdrachten door concessiehouders die zelf geen aanbestedende 

dienst zijn 

Artikel 63 Regels voor de bekendmaking: drempel en uitzonderingen 

Artikel 64 Bekendmaking van de aankondiging 

Artikel 65 Termijnen voor de ontvangst van verzoeken tot deelneming en de 

ontvangst van inschrijvingen 

 

                                                 
1 Voor de toepassing van deze overeenkomst zijn de partijen van mening dat artikel 60 

van Richtlijn 2004/18/EG zodanig moet worden geïnterpreteerd dat als een 

aanbestedende dienst besluit een voorwaarde inzake onderaanneming te stellen, hij een 

keuze moet maken uit de in dat artikel genoemde opties a) en b). 
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TITEL IV  

Regels voor prijsvragen op het gebied van diensten 

 

Artikel 66 Algemene bepalingen 

Artikel 67 
Toepassingsgebied1 

Artikel 68 Uitsluitingen van het toepassingsgebied 

Artikel 69 Aankondigingen 

Artikel 70 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen 

betreffende prijsvragen 

Artikel 71 Communicatiemiddelen 

Artikel 72 Selectie van deelnemers 

Artikel 73 
Samenstelling van de jury2 

Artikel 74 Beslissingen van de jury 

 

                                                 
1 In het in artikel 67, lid 2, onder b), van Richtlijn 2004/18/EG bedoelde geval zijn de 

regels voor prijsvragen (titel IV) niet van toepassing indien het prijzengeld of de 

betaling onder de in artikel 2, lid 3, van dit hoofdstuk gedefinieerde drempel ligt en in 

de aankondiging van de prijsvraag de gunning van een overheidsopdracht voor diensten 

in aansluiting op de prijsvraag wordt uitgesloten. Deze voorschriften zijn echter wel van 

toepassing wanneer aan de winnaar van de prijsvraag een prijs wordt toegekend en in de 

aankondiging van de prijsvraag de gunning van een overheidsopdracht voor diensten in 

aansluiting op de prijsvraag niet wordt uitgesloten. De voorschriften zijn ook van 

toepassing wanneer geen prijzengeld wordt toegekend, maar de waarde van het 

navolgende contract waarschijnlijk boven de in artikel 2, lid 3, van dit 

hoofdstuk genoemde drempels zal liggen. 
2 Verduidelijkt wordt dat de aanbestedende openbare dienst gerechtigd is een jury samen 

te stellen waarin ook of enkel eigen werknemers zitting hebben, mits die werknemers 

voldoen aan de voorwaarden van artikel 73 van Richtlijn 2004/18/EG (namelijk dat zij 

onafhankelijk van de deelnemers aan de prijsvraag zijn en de noodzakelijke 

kwalificaties bezitten). 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage VII B Inlichtingen die in aankondigingen betreffende 

concessieovereenkomsten voor openbare werken moeten worden 

opgenomen 

Bijlage VII C Inlichtingen die moeten worden opgenomen in aankondigingen van 

opdrachten van de concessiehouder van werken die zelf geen 

aanbestedende dienst is 

Bijlage VII D Inlichtingen die in aankondigingen betreffende prijsvragen voor 

diensten moeten worden opgenomen 

 

 

______________________ 
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BIJLAGE XXI-H 

 

 

BIJLAGE XXI-H bij hoofdstuk 8 

ANDERE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 89/665/EEG1,  

ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG 

(FASE 4) 

 

Artikel 2 ter Afwijkingen van de opschortende termijn 

onder c) 

Artikel 2 

quinquies 

Onverbindendheid2 

lid 1, onder c)  

lid 5 

 

__________________ 

 

                                                 
1 Zie voetnoot 10. 
2 Zie voetnoot 11. 
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BIJLAGE XXI-I 

 

 

BIJLAGE XXI-I bij hoofdstuk 8 

ANDERE NIET-VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2004/17/EG  

(FASE 5) 

 

(De in bijlage XXI-I bedoelde elementen van Richtlijn 2004/17/EG zijn niet verplicht. Het is 

daarom aan Oekraïne te besluiten of het deze elementen ten uitvoer wil leggen. De EU beveelt 

de tenuitvoerlegging van deze elementen wel aan.) 

 

 

TITEL I  

Op opdrachten en prijsvragen toepasselijke algemene bepalingen 

 

HOOFDSTUK I  

Basisbegrippen 

 

Artikel 1 Definities leden 4, 5, 6 en 8 

 

TITEL II  

Op opdrachten toepasselijke bepalingen 
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HOOFDSTUK I  

Algemene bepalingen 

 

Artikel 14 Raamovereenkomsten 

Artikel 15 Dynamische aankoopsystemen 

 

Afdeling 2 

Opdrachten en concessieovereenkomsten alsmede onder een bijzondere regeling vallende 

opdrachten 

 

Onderafdeling 5 

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten, bepalingen inzake aankoopcentrales en 

het algemeen mechanisme 

 

Artikel 28 Voorbehouden opdrachten 

Artikel 29 Door aankoopcentrales gegunde opdrachten en 

raamovereenkomsten 

 

HOOFDSTUK V  

Procedures 

 

Artikel 40, 

lid 3, onder i) 

en ii) 

 

 

HOOFDSTUK VI  

Regels voor bekendmaking en voor doorzichtigheid 
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Afdeling 1 

Bekendmaking van de aankondigingen 

 

Artikel 42 Aankondigingen die als oproep tot mededinging gebruikt worden: 

lid 2 

Artikel 43 Aankondigingen van geplaatste opdrachten (alleen lid 1, tweede en 

derde alinea) 

 

HOOFDSTUK VII  

Verloop van de procedure  

 

Afdeling 2 

Gunning van de opdracht 

 

Artikel 56 Gebruik van elektronische veilingen 

 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage XIII Inlichtingen die in aankondigingen van opdrachten moeten worden 

opgenomen: 

D. Vereenvoudigde aankondiging van een overheidsopdracht in het 

kader van een dynamisch aankoopsysteem 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXI-J 

 

 

BIJLAGE XXI-J bij hoofdstuk 8 

ANDERE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 92/13/EEG1,  

ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG 

(FASE 5) 

 

 

Artikel 2 ter Afwijkingen van de opschortende termijn 

onder c) 

Artikel 2 

quinquies 

Onverbindendheid2 

lid 1, onder c)  

lid 5 

 

 

____________________ 

                                                 
1 Zie voetnoot 24. 
2 Zie voetnoot 11. 
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BIJLAGE XXI-K  

 

 

BIJLAGE XXI-K bij hoofdstuk 8 

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 2004/18/EG  

BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PROCEDURE INZAKE AANPASSING 

VAN DE WETGEVING  

 

(De procedure inzake aanpassing van de wetgeving geldt niet voor de in deze 

bijlage opgenomen elementen, die daarom niet in Oekraïense wetgeving hoeven te worden 

omgezet.) 

 

TITEL II  

Op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften 

 

HOOFDSTUK I  

Algemene bepalingen 

 

Artikel 5 Voorwaarden in verband met in het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten 

 

HOOFDSTUK VI  

Regels voor bekendmaking en transparantie 
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Afdeling I 

Bekendmaking van de aankondigingen 

 

Artikel 36 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: de leden 

2, 3, 4, 5, 6 en 8 

Artikel 37 Niet-verplichte bekendmaking 

 

Afdeling 5 

Processen-verbaal 

Artikel 43 Inhoud van de processen-verbaal 

 

TITEL V  

Statistische verplichtingen, uitvoeringsbevoegdheden en slotbepalingen 

 

Artikel 75 Statistische verplichtingen 

Artikel 76 Inhoud van het statistische overzicht 

Artikel 77 Het Raadgevend Comité 

Artikel 78 Herziening van de drempels 

Artikel 79 Wijzigingen 

Artikel 80 Uitvoering 

Artikel 81 Controlemechanismen 

Artikel 82 Intrekkingen 

Artikel 83 Inwerkingtreding 

Artikel 84 Adressaten 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage III Lijst van de publiekrechtelijke instellingen en de categorieën 

publiekrechtelijke instellingen als bedoeld in artikel 1, lid 9, tweede 

alinea 

Bijlage IV Centrale-overheidsinstanties 

Bijlage VIII Specificaties betreffende de bekendmaking 

Bijlage IX Registers 

Bijlage IX A Overheidsopdrachten voor werken 

Bijlage IX B Overheidsopdrachten voor leveringen 

Bijlage IX C Overheidsopdrachten voor diensten 

Bijlage XI Termijnen voor omzetting en toepassing (artikel 80) 

Bijlage XII Concordantietabel 

 

_____________________ 
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BIJLAGE XXI-L 

 

BIJLAGE XXI-L bij hoofdstuk 8 

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 2004/17/EG  

BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PROCEDURE INZAKE AANPASSING 

VAN DE WETGEVING 

 

(De procedure inzake aanpassing van de wetgeving geldt niet voor de in deze 

bijlage opgenomen elementen, die daarom niet in Oekraïense wetgeving hoeven te worden 

omgezet.) 

 

TITEL I  

Op opdrachten en prijsvragen toepasselijke algemene bepalingen 

 

HOOFDSTUK II  

Toepassingsgebied: definitie van diensten en activiteiten 

 

Afdeling 2 

Activiteiten 

 

Artikel 8 Lijsten van aanbestedende diensten 
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TITEL II  

Op opdrachten toepasselijke bepalingen 

 

HOOFDSTUK I  

Algemene bepalingen 

 

Artikel 12 Voorwaarden in verband met in het kader van de 

Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten 

 

Afdeling 2 

Opdrachten en concessieovereenkomsten alsmede onder een bijzondere regeling vallende 

opdrachten 

 

Onderafdeling 1 

Artikel 18 Concessieovereenkomsten voor werken of diensten 

 

Onderafdeling 2 

Voor alle aanbestedende diensten en alle soorten opdrachten toepasselijke uitsluitingsgevallen 

Artikel 20 Opdrachten geplaatst voor andere doeleinden dan de uitoefening 

van in deze richtlijn bedoelde activiteiten of voor de uitoefening van 

dergelijke activiteiten in een derde land: lid 2 
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Onderafdeling 5 

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten, bepalingen inzake aankoopcentrales en 

het algemeen mechanisme 

 

Artikel 27 Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten 

Artikel 30 Procedure om te bepalen of een specifieke activiteit rechtstreeks aan 

mededinging blootgesteld is1 

 

 

HOOFDSTUK IV  

Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken 

 

Artikel 38 Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd 

 

HOOFDSTUK VI  

Regels voor bekendmaking en voor doorzichtigheid 

 

Afdeling 1 

Bekendmaking van de aankondigingen 

 

Artikel 44 Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen (alleen 

lid 2, eerste alinea, en de leden 4, 5 en 7) 

 

                                                 
1 Indien en wanneer Oekraïne besluit tot de tenuitvoerlegging van een procedure om te 

bepalen of een specifieke activiteit rechtstreeks aan mededinging blootgesteld is, die 

gelijkwaardig is aan die van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG, zal de EU 

richtsnoeren en technische bijstand geven. De in de EU toepasselijke regels zijn 

opgenomen in: Beschikking 2005/15/EG van de Commissie van 7 januari 2005 

betreffende de praktische regels voor de toepassing van de procedure van artikel 30 van 

Richtlijn 2004/17/EG. 
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Afdeling 3 

Communicatie en informatieverstrekking 

 

Artikel 50 Over de geplaatste opdrachten te bewaren gegevens 

 

HOOFDSTUK VII  

Verloop van de procedure 

 

Afdeling 3 

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten en betrekkingen met deze landen 

 

Artikel 58 Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten 

Artikel 59 Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten voor 

diensten 

 

TITEL IV  

Statistische verplichtingen, uitvoeringsbevoegdheden en slotbepalingen 

 

Artikel 67 Statistische verplichtingen 

Artikel 68 Comité 

Artikel 69 Herziening van de drempels 

Artikel 70 Wijzigingen 

Artikel 71 Uitvoering 

Artikel 72 Controlemechanismen 

Artikel 73 Intrekkingen 

Artikel 74 Inwerkingtreding 

Artikel 75 Adressaten 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage I Aanbestedende diensten in de sectoren transport en distributie van 

gas of warmte 

Bijlage II Aanbestedende diensten in de sectoren productie, transport en 

distributie van elektriciteit 

Bijlage III Aanbestedende diensten in de sectoren productie, transport en 

distributie van drinkwater 

Bijlage IV Aanbestedende diensten in de spoorwegsector 

Bijlage V Aanbestedende diensten in de sector stadsspoorweg-, tram-, 

trolleybus- en busdiensten 

Bijlage VI Aanbestedende diensten in de postsector 

Bijlage VII Aanbestedende diensten in de sectoren exploratie en winning van 

aardolie of aardgas 

Bijlage VIII Aanbestedende diensten in de sectoren exploratie en winning van 

steenkool en andere vaste brandstoffen 

Bijlage IX Aanbestedende diensten in de sector zeehaven-, binnenhaven- of 

andere aanlandingsfaciliteiten 

Bijlage X Aanbestedende diensten in de sector luchthavenfaciliteiten 

Bijlage XI Lijst van in artikel 30, lid 3, bedoelde wetgeving 

Bijlage XII Lijst van diensten in de zin van artikel 1, lid 2, onder b) 

Bijlage XXII Overzicht van de in artikel 45 bedoelde termijnen 

Bijlage XXV Uiterste termijnen voor omzetting en toepassing 

Bijlage XXVI Concordantietabel 

 

___________________ 
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BIJLAGE XXI-M 

 

 

BIJLAGE XXI-M bij hoofdstuk 8 

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 89/665/EG,  

ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG, 

BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PROCEDURE INZAKE AANPASSING 

VAN DE WETGEVING 

 

(De procedure inzake aanpassing van de wetgeving geldt niet voor de in deze 

bijlage opgenomen elementen, die daarom niet in Oekraïense wetgeving hoeven te worden 

omgezet.) 

 

Artikel 2 ter Afwijkingen van de opschortende termijn 

onder c) 

Artikel 2 

quinquies 

Onverbindendheid 

lid 1, onder a)  

lid 4 

Artikel 3 Correctiemechanisme 

Artikel 3 bis Inhoud van de aankondiging in het geval van vrijwillige 

transparantie vooraf 

Artikel 3 ter Comitéprocedure 

Artikel 4 Uitvoering 

Artikel 4 bis Evaluatie 

 

___________________ 
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BIJLAGE XXI-N  

 

 

BIJLAGE XXI-N bij hoofdstuk 8 

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 92/13/EG,  

ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG, 

BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PROCEDURE INZAKE AANPASSING 

VAN DE WETGEVING 

 

(De procedure inzake aanpassing van de wetgeving geldt niet voor de in deze 

bijlage opgenomen elementen, die daarom niet in Oekraïense wetgeving hoeven te worden 

omgezet.) 

 

 

Artikel 2 ter Afwijkingen van de opschortende termijn  

onder a) 

Artikel 2 

quinquies 

Onverbindendheid  

lid 1, onder a)  

lid 4 

Artikel 3 bis Inhoud van de aankondiging in het geval van vrijwillige 

transparantie vooraf 

Artikel 3 ter Comitéprocedure 

Artikel 8 Correctiemechanisme 

Artikel 12 Uitvoering 

Artikel 12 bis Evaluatie 

 

___________________ 
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BIJLAGE XXI-O 

 

 

BIJLAGE XXI-O bij hoofdstuk 8 

INDICATIEVE LIST VAN SAMENWERKINGSPUNTEN  

 

 

- Opleiding, in Oekraïne en in EU-landen, van Oekraïense ambtenaren van overheids-

organen die met overheidsopdrachten belast zijn;  

 

- opleiding van leveranciers die belangstelling hebben voor deelname aan overheids-

opdrachten;  

 

- uitwisseling van informatie en ervaring inzake beste praktijken en regelgeving op het 

gebied van overheidsopdrachten; 

 

- uitbreiding van de functionaliteit van de overheidsopdrachtenwebsite en invoering van 

een systeem voor het toezicht op overheidsopdrachten;  

 

- overleg en methodologische bijstand van de EU-partij bij de toepassing van moderne 

elektronische technologieën op het gebied van overheidsopdrachten;  

 

- versterking van de organen die belast zijn met de waarborging van een coherent beleid 

op alle gebieden die verband houden met overheidsopdrachten en de onafhankelijke en 

onpartijdige beoordeling van besluiten van de aanbestedende openbare diensten (zie 

artikel 150, lid 2, van deze overeenkomst). 

 

___________________ 
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BIJLAGE XXI-P  

 

 

BIJLAGE XXI-P bij hoofdstuk 8 

DREMPELS 

(Artikel 149, lid 3) 

 

 

De in artikel 149, lid 3, vermelde drempelwaarden bedragen voor elk van beide partijen1:: 

 

a) 133 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst 

door centrale-overheidsdiensten, behalve voor de in artikel 7, onder b), derde streepje, 

van richtlijn 2004/18/EG omschreven opdrachten voor diensten; 

 

b) 206.000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten die niet 

onder a) vallen; 

 

c) 5.150.000 EUR voor overheidsopdrachten voor werken en concessies; 

 

d) 5.150.000 EUR voor contracten voor werken in de nutssector; 

 

e) 412.000 EUR voor contracten voor leveringen en voor diensten in de nutssector. 

 

 

____________________ 

                                                 
1 De in deze bijlage vernoemde drempels in EUR dienen te worden aangepast bij de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst om overeen te komen met de dan uit hoofde 

van de richtlijnen van de EU geldende drempels. 
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BIJLAGE XXII-A 

 

BIJLAGE XXII-A bij hoofdstuk 9 

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN - WETGEVING  

VAN DE PARTIJEN EN ELEMENTEN VOOR DE REGISTRATIE VAN  

EN DE CONTROLE OP GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN 

 

 

DEEL A 

 

Wetgeving van de partijen 

 

Wetgeving van Oekraïne 

 

Wet van Oekraïne inzake de bescherming van de rechten op aanduidingen van de oorsprong 

van goederen van 16 juni 1999, en de uitvoeringsbepalingen daarvan. 

 

Wet van Oekraïne inzake druiven en wijn van druiven van 5 februari 2006, en de 

uitvoeringsregels daarvan. 
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EU-wetgeving 

 

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2206 inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en 

levensmiddelen, en de uitvoeringsbepalingen daarvan. 

 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een 

gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een 

aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening), en de uitvoeringsbepalingen 

daarvan. 

 

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 

betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van 

geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 1576/89 van de Raad, en de uitvoeringsbepalingen daarvan. 

 

Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van 

gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde 

cocktails van wijnbouwproducten, en de uitvoeringsbepalingen daarvan. 
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DEEL B 

 

Elementen voor de registratie van en de controle op geografische aanduidingen,  

zoals bedoeld in artikel 202, leden 1 en 2, van deze overeenkomst 

 

 

1. Een register met de geografische aanduidingen die op het grondgebied worden 

beschermd; 

 

2. een administratieve procedure om na te gaan of geografische aanduidingen aangeven 

dat een product van oorsprong is uit een gebied, regio of plaats van een of meer staten 

wanneer een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van dat product hoofdzakelijk is 

toe te schrijven aan de geografische oorsprong ervan; 

 

3. de verplichting dat een geregistreerde benaming overeenkomt met een specifiek product 

of specifieke producten waarvoor een productdossier is vastgesteld, dat alleen kan worden 

gewijzigd volgens een passende administratieve procedure; 

 

4. controlebepalingen inzake de productie. 
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5. het recht van iedere in het gebied gevestigde producent die zich aan het controlesysteem 

onderwerpt om het product met de beschermde benaming te produceren en in de handel te 

brengen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de productspecificatie; 

 

6. een bezwaarprocedure waarbij rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van 

vroegere gebruikers van benamingen, ongeacht of deze benamingen als een vorm van 

intellectuele eigendom worden beschermd; 

 

7. bepalingen betreffende de registratie, inclusief weigering van registratie, van termen die 

geheel of gedeeltelijk homoniem zijn met geregistreerde termen, termen die in de 

omgangstaal van de partijen gebruikelijk zijn als soortnaam voor producten en termen die 

namen van planten- of dierenrassen bevatten. In het kader van deze bepalingen dient rekening 

te worden gehouden met de legitieme belangen van alle betrokken partijen. 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXII-B  

 

BIJLAGE XXII-B bij hoofdstuk 9 

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN - CRITERIA  

VOOR DE BEZWAARPROCEDURE VOOR IN ARTIKEL 202,  

LEDEN 3 EN 4, VAN DEZE OVEREENKOMST BEDOELDE PRODUCTEN 

 

 

a) Lijst van benamingen met, waar van toepassing, een transcriptie in Latijns of Oekraïens 

schrift; 

 

b) informatie over de productsoort; 

 

c) uitnodiging aan de lidstaten (in het geval van de Europese Unie), aan derde landen of 

aan natuurlijke of rechtspersonen met een rechtmatig belang die in een lidstaat (in het 

geval van de Europese Unie), in Oekraïne of in een derde land gevestigd of woonachtig 

zijn, om tegen een dergelijke bescherming bezwaar aan te tekenen door middel van een 

met redenen omkleed bezwaarschrift. 

 

d) bezwaarschriften moeten de Europese Commissie of de Oekraïense overheid bereiken 

binnen 2 maanden vanaf de datum van publicatie van het bericht van kennisgeving; 



EU/UA/Bijlage XXII-B/nl 2 

e) bezwaarschriften zijn slechts ontvankelijk als zij binnen de onder d) vastgestelde 

termijn worden ontvangen en als daarin wordt aangetoond dat de bescherming van de 

voorgestelde benaming: 

 

- strijdig is met de naam van een plantenras, met inbegrip van een wijndruivenras, 

of een dierenras, en de consument daardoor zou kunnen worden misleid ten 

aanzien van de werkelijke oorsprong van het product; 

 

- strijdig is met een homonieme benaming die bij de consument ten onrechte de 

indruk wekt dat het product van oorsprong uit een ander gebied is; 

 

- rekening houdend met de reputatie en bekendheid van een handelsmerk en met de 

tijd dat dat handelsmerk al in gebruik is, de consument zou kunnen misleiden ten 

aanzien van de werkelijke identiteit van het product; 

 

- schade toebrengt aan een bestaande geheel of gedeeltelijk identieke naam of een 

handelsmerk, of aan bestaande producten die op de datum van deze 

bekendmaking sedert ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn; 

 

- strijdig is met een als soortnaam beschouwde benaming; 

 

f) de onder e) bedoelde criteria zullen worden beoordeeld met betrekking tot het 

grondgebied van de Europese Unie, dat in geval van intellectuele-eigendomsrechten 

alleen betrekking heeft op het grondgebied waar de rechten beschermd zijn, of van 

Oekraïne. 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXII-C  

 

 

BIJLAGE XXII-C bij hoofdstuk 9 

GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN VAN LANDBOUWPRODUCTEN  

EN LEVENSMIDDELEN, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 202, LID 3,  

VAN DEZE OVEREENKOMST 

 

In Oekraïne te beschermen landbouwproducten en levensmiddelen  

uit de Europese Unie, met uitzondering van wijnen,  

gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen 

 

EU-

lidstaat 

Te beschermen benaming 
Transcriptie in Oekraïens schrift Soort product 

AT Gailtaler Speck Ґайльталер Шпек Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekeld varkensvlees 

AT Tiroler Speck Тіролер Шпек Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekeld varkensvlees 

AT Gailtaler Almkäse Ґайльталер Альмкезе Kaas 

AT Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse Тіролер Альмкезе/Тіролер 

Альпкезе Kaas 

AT Tiroler Bergkäse Тіролер Берґкезе Kaas 

AT Tiroler Graukäse Тіролер Ґраукезе Kaas 

AT Vorarlberger Alpkäse Форарльберґер Альпкезе Kaas 

AT Vorarlberger Bergkäse Форарльберґер Берґкезе Kaas 

AT Steirisches Kürbiskernöl Штайрішес Кюрбіскерньоль Spijsolie  

AT Marchfeldspargel Мархфельдшпарґель Groente - asperges 

AT Steirischer Kren Штайрішер Крен Groente - mierikswortel 

AT Wachauer Marille  Вахауер Марілле  Fruit - abrikoos 

AT Waldviertler Graumohn Вальдфіртель Ґраумон Papaverzaad 
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BE Jambon d'Ardenne Жамбон Дарден Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

BE Fromage de Herve  Фромаж де Евр Kaas 

BE Beurre d'Ardenne Бьор Дарден Boter 

BE Brussels grondwitloof  Брюссельс грондвітльоф 
Groente - grondwitloof 

BE Vlaams - Brabantse Tafeldruif Влямс -БрабантсеТафелдреф Fruit - tafeldruif 

BE Pâté gaumais Пате Ґоме Pastei, ovenproduct 

BE Geraardsbergse Mattentaart Герардберхсе Маттентаарт Gebak 

CY Λουκούμι Γεροσκήπου  Люкумі Єроскіпу Suikerwerk 

CZ Nošovické kysané zelí Ношовіцке кисане зелі Groente - kool 

CZ Všestarská cibule Вшестарска цібуле Groente - uien 

CZ Pohořelický kapr Погоржеліцки капр  Verse vis  

CZ Třeboňský kapr Тршебоньски капр Verse vis 

CZ Český kmín Чески кмін Specerijen - karwijzaad 

CZ Chamomilla bohemica Хамомілла богеміка  Kruiden 

CZ Žatecký chmel Жатецки хмел Hop 

CZ Budějovické pivo Будєйовіцке піво Bier 

CZ Budějovický měšťanský var Будєйовіцки мнєштянски вар Bier 

CZ České pivo  Ческе піво Bier 

CZ Českobudějovické pivo Ческобудєйовіцке піво  Bier 

CZ Chodské pivo Ходске піво Bier 

CZ Znojemské pivo Зноємске піво Bier 

CZ Hořické trubičky Горжіцке трубічки Koekjes - wafeltjes 

CZ Karlovarský suchar Карловарски сухар Koekjes - wafeltjes 

CZ Lomnické suchary  Ломніцке сухари Koekjes - wafeltjes 

CZ Mariánskolázeňské oplatky Маріансколазеньске оплатки  Koekjes - wafeltjes 

CZ Pardubický perník Пардубіцки пернік Peperkoek 

CZ Štramberské uši Штрамберске уші Koekjes en biscuits 
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DE Diepholzer Moorschnucke Діпгольцер Мооршнукке Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - schaap 

DE Lüneburger Heidschnucke Люнебурґер Гайдшнукке Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - schaap 

DE Schwäbisch-Hällisches 

Qualitätsschweinefleisch 

Швебіш-Геллішес 

Квалітетсшвайнефляйш 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

DE Ammerländer 

Dielenrauchschinken/Ammerländ

er Katenschinken 

Аммерлендер 

Діленраухшінкен/Аммерлендер 

Катеншінкен 
Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

DE Ammerländer 

Schinken/Ammerländer 

Knochenschinken 

Аммерлендер 

Шінкен/Аммерлендер 

Кнохеншінкен 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

DE Greußener Salami Ґройсенер Залямі Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

DE Nürnberger 

Bratwürste/Nürnberger 

Rostbratwürste 

Нюрнберґер 

Братвюрсте/Нюрнберґер 

Ротсбратвюрсте 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

worst 

DE Schwarzwälder Schinken Шварцвельдер Шінкен Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

DE Thüringer Leberwurst Тюрінгер Лєбервурст Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

leverworst 

DE Thüringer Rostbratwurst Тюрінгер Ростбратвурст Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gegrilde worst 

DE Thüringer Rotwurst Тюрінгер Ротвурст Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

bloedworst 

DE Allgäuer Bergkäse Алльґойєр Берґкезе Kaas 

DE Allgäuer Emmentaler Алльґойєр Емменталер Kaas 

DE Altenburger Ziegenkäse Альтенбурґер Ціґенкезе Kaas 

DE Odenwälder Frühstückskäse Оденвельдер Фрюштюкскезе Kaas 

DE Lausitzer Leinöl Ляузітцер Ляйньоль Lijnzaadolie 

DE Bayerischer 

Meerrettich/Bayerischer Kren 

Байрішер Мерреттіх/Байрішер 

Крен Groente - mierikswortel 
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DE Feldsalate von der Insel 

Reichenau 

Фельдзалате фон дер Інзель 

Райхенау Groente - veldsla 

DE Gurken von der Insel Reichenau Ґуркен фон дер Інзель Райхенау Groente - komkommer 

DE Salate von der Insel Reichenau Залате фон дер Інзель Райхенау Groente - sla 

DE Spreewälder Gurken Шпревельдер Ґуркен Groente - augurken 

DE Spreewälder Meerrettich Шпревельдер Мерреттіх Groente - mierikswortel 

DE Tomaten von der Insel Reichenau Томатен фон дер Інзель 

Райхенау Groente - tomaten 

DE Holsteiner Karpfen Гольштайнер Карпфен Verse vis 

DE Oberpfälzer Karpfen Оберпфельцер Карпфен Verse vis 

DE Schwarzwaldforelle Шварцвальд Форелле Verse vis 

DE Bayerisches Bier Баєрішес Бір Bier 

DE Bremer Bier Бремер Бір Bier 

DE Dortmunder Bier Дортмундер Бір Bier 

DE Hofer Bier Гофер Бір Bier 

DE Kölsch Кьольш Bier 

DE Kulmbacher Bier Кульмбахер Бір Bier 

DE Mainfranken Bier Майнфранкен Бір Bier 

DE Münchener Bier Мюнхенер Бір Bier 

DE Reuther Bier Ройтер Бір Bier 

DE Wernesgrüner Bier Вернесґрюнер Бір Bier 

DE Aachener Printen Аахенер Прінтен Peperkoek 

DE Lübecker Marzipan Любеккер Марціпан Suikerwerk 

DE Meißner Fummel Майснер Фуммель Gebak 

DE Nürnberger Lebkuchen Нюрнберґер Лебкухен Peperkoek 

DK Danablu Данаблю Kaas 
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EL Ανεβατό  Аневато Kaas  

EL Γαλοτύρι Галотірі Kaas 

EL Γραβιέρα Αγράφων  Гравьєра Аграфон Kaas 

EL Γραβιέρα Κρήτης  Гравьєра Крітіс Kaas 

EL Γραβιέρα Νάξου  Гравьєра Наксу Kaas 

EL Καλαθάκι Λήμνου  Калатакі Лімну Kaas 

EL Κασέρι Касері Kaas 

EL Κατίκι Δομοκού  Катікі Домоку Kaas 

EL Κεφαλογραβιέρα Кефалогравьєра Kaas 

EL Κοπανιστή  Копаністі Kaas 

EL Λαδοτύρι Μυτιλήνης Лядотірі Мітілініс Kaas 

EL Μανούρι Манурі Kaas 

EL Μετσοβόνε Мецовоне Kaas 

EL Μπάτζος Бадзос Kaas 

EL Ξυνομυζήθρα Κρήτης  Ксіномізітра Крітіс Kaas 

EL Πηχτόγαλο Χανίων  Піхтогальо Ханіон Kaas 

EL Σαν Μιχάλη  Сан Міхалі Kaas 

EL Σφέλα  Сфеля Kaas 

EL Φέτα  Фета Kaas 

EL Φορμαέλλα Αράχωβας 

Παρνασσού  

Формаелля Араховас Парнасу 

Kaas 

EL Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας Айос Матсеос Керкірас Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Αποκορώνας Χανίων Κρήτης Апокоронас Ханіон Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 



EU/UA/Bijlage XXII-C/nl 6 

EU-

lidstaat 

Te beschermen benaming 
Transcriptie in Oekraïens schrift Soort product 

EL Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Арханес Іракліу Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης Віяннос Іракліу Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης 

Κρήτης 

Воріос Мільопотамос Ретсімніс 

Крітіс 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

"Τροιζηνία" 

Ексеретіко парсено елеолядо 

"Трізінія" 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

Θραψανό 

Ексеретіко парсено елеолядо 

Трапсано 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Ζάκυνθος Закінтос Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Θάσος Тасос Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Καλαμάτα Калямата Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Κεφαλονιά Кефальоня Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης Колімварі Ханіон Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Κρανίδι Αργολίδας  Краніді, Арголідас  Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Κροκεές Λακωνίας Крокеес Лаконіяс  Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Λακωνία Лаконія  Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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EL Λέσβος / Mυτιλήνη Лесвос / Мітіліні Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Λυγουριό Ασκληπιείου  Лігуріо Аскліпііу Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Ολυμπία Олімпія  Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Πεζά Ηρακλείου Κρήτης  Пеза Іракліу Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Πέτρινα Λακωνίας  Петріна Лаконіяс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Πρέβεζα Превеза Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Ρόδος Родос Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Σάμος Самос Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Σητεία Λασιθίου Κρήτης  Сітія Лясітіу Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Φοινικι Λακωνιασ Фінікі Ляконіяс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Χανιά Κρήτης Ханя Крітіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

EL Ακτινίδιο Πιερίας  Актінідіо Піеріяс Fruit -kiwi's 

EL Ακτινίδιο Σπερχειού  Актінідіо Сперхіу Fruit -kiwi's 

EL Ελιά Καλαμάτας Еля Каляматас Groente - tafelolijven 

EL Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης 

Κρήτης 

Фрумба Амбадіяс Ретімніс 

Крітіс Groente - tafelolijven 
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EL Θρούμπα Θάσου Фрумба Тасу Groente - tafelolijven 

EL Θρούμπα Χίου  Фрумба Хіу Groente - tafelolijven 

EL Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας Келіфото фістікі Фтіотідас 
Noten – pistaches in de dop 

EL Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου  Керасія трагана Родохоріу 
Fruit - kersen 

EL Κονσερβολιά Αμφίσσης  Консерволія Амфісіс  Groente - tafelolijven 

EL Κονσερβολιά Άρτας  Консерволія Артас Groente - tafelolijven 

EL Κονσερβολιά Αταλάντης Консерволія Аталяндіс Groente - tafelolijven 

EL Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου  Консерволія Піліу Волю 
Groente - tafelolijven 

EL Κονσερβολιά Ροβίων Консерволя Ровіон Groente - tafelolijven 

EL Κονσερβολιά Στυλίδας Консерволія Стілідас Groente - tafelolijven 

EL Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα Корінфіякі стафіда Востіца 
Fruit - krenten 

EL Κουμ Κουάτ Κέρκυρας Кум-куат Керкірас Fruit - kumquats 

EL Μήλα Ζαγοράς Πηλίου  Міля Загорас Піліу Fruit - appelen  

EL Μήλα Ντελίσιους ΠιλαÔά 

Τριπόλεως 

Міля делісіус Піляфа Тріполєос 

Fruit - appelen 

EL Μήλο Καστοριάς Мільо Касторіяс Fruit - appelen 

EL Ξερά σύκα Κύμης  Ксера сіка Кіміс Verwerkt fruit - gedroogde 

vijgen 

EL Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου Патата Като Неврокопіу 
Groente - aardappelen 

EL Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων 

Κρήτης  

Портокаля Малєме Ханіон 

Крітіс Fruit - sinaasappelen 

EL Ροδάκινα Νάουσας Розакіна Наусас Fruit - sinaasappelen 

EL Σταφίδα Ζακύνθου  Стафіда Закінту Fruit - krenten 

EL Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου 

Μεσογείων  

Сіка Вравронас Маркопулю 

Месогіон 
Fruit - vijgen 
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EL Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου  Тсаконікі мелідзана Леонідіу 
Groente - aubergines 

EL Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) 

Πρεσπών Φλώρινας 

Фасоля (гігантес - елефантес) 

Преспон Флорінас 
Groente - bonen 

EL Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) 

Πρεσπών Φλώρινας  

Фасоля (пляке мегальосперма) 

преспон Фльорінас 
Groente - bonen 

EL Φασολια γιγαντεσ — Ελεφαντεσ 

Καστοριασ 

Фасоля (гігантес - елефантес) 

Касторіяс Groente - bonen 

EL Φασόλια γίγαντες ελέφαντες 

Κάτω Νευροκοπίου  

Фасоля (гігантес - елефантес) 

Като Неврокопіу 
Groente - bonen 

EL Φασόλια κοινά μεσόσπερμα 

Κάτω Νευροκοπίοu 

Фасоля кіна месосперма Като 

Неврокопіу 
Groente - bonen 

EL Φυστίκι Αίγινας  Фістікі Егінас 
Noten - pistaches in de dop 

EL Φυστίκι Μεγάρων Фістікі Мегарон 
Noten - pistaches in de dop 

EL Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Авготарахо Месолоґіу 
Verse vis 

EL Κρόκος Κοζάνης  Крокос Козаніс Specerijen - saffraan 

EL Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια  Мелі Елятіс Меналю ванілія 
Honing 

EL Κρητικό παξιμάδι  Крітіко паксімаді Koekjes en biscuits 

EL Μαστίχα Χίου Мастіха Хіу Natuurlijke gommen en 

harsen 

EL Τσίχλα Χίου Ціхля Хіу Natuurlijke gommen en 

harsen 

EL Μαστιχέλαιο Χίου Мастіхелео Хіу Etherische oliën - mastiekolie 

van Chios 
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ES Carne de Ávila Карне де Авіля Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund  

ES Carne de Cantabria Карне де Кантабрія Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund  

ES Carne de la Sierra de Guadarrama Карне де ля Сьєрра де 

Гвадаррама 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

ES Carne de Morucha de Salamanca Карне де Моруча де Саляманка Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

ES Carne de Vacuno del País 

Vasco/Euskal Okela 

Карне де Бакуно дель Паіс 

Баско/Еускаль Океля 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

ES Cordero de Navarra/Nafarroako 

Arkumea 

Кордеро де Наварра/Нафарроако 

Аркумеа 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

ES Cordero Manchego Кордеро Манчеґо Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

ES Lacón Gallego Лякон Ґаєґо Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

ES Lechazo de Castilla y León Лечасо де Кастія і Леон Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

ES Pollo y Capón del Prat Пойо і Капон дель Прат Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

ES Ternasco de Aragón Тернаско де Араґон Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

ES Ternera Asturiana Тернера Астуріана Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

ES Ternera de Extremadura Тернера де Екстремадура Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

ES Ternera de Navarra/Nafarroako 

Aratxea 

Тернера де Наварра/Нафарроако 

Аратцеа 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

ES Ternera Gallega Тернера Ґаєґа Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

ES Botillo del Bierzo Ботійо дель Бієрсо Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) 

ES Cecina de León Сесіна де Леон Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) 

ES Dehesa de Extremadura Дееса де екстремадура Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) 
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ES Guijuelo Ґіхуельо 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt, enz.) - ham 

ES Jamón de Huelva Хамон де Уельва 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt, enz.) - ham 

ES Jamón de Teruel  Хамон де Теруель 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt, enz.) - ham 

ES Jamón de Trevélez Хамон де Тревелєс 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt, enz.) - ham 

ES Salchichón de Vic/Llonganissa de 

Vic 

Сальчічон де Вік/Йонґаніса де 

Вік 
Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

worst 

ES Sobrasada de Mallorca Собрасада де Майорка 

 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) 

ES Afuega'l Pitu Афуеґаль Піту Kaas 

ES Cabrales Кабралєс Kaas 

ES Cebreiro Себрейро Kaas 

ES Gamoneu/Gamonedo Ґамонеу/Ґамонедо Kaas 

ES Idiazábal Ідіасабаль Kaas 

ES Mahón-Menorca Махон-Менорка Kaas 

ES Picón Bejes-Tresviso Пікон Бехес-Тресвісо Kaas 

ES Queso de La Serena Кесо де ля Серена Kaas 

ES Queso de l'Alt Urgell y la 

Cerdanya 

Кесо де лЯльт Урґель і ля 

Серданія Kaas 

ES Queso de Murcia Кесо де Мурсія Kaas 

ES Queso de Murcia al vino Кесо де Мурсія аль віно Kaas 

ES Queso de Valdeón Кесо де Вальдеон Kaas 

ES Queso Ibores Кесо Іборес Kaas 

ES Queso Majorero Кесо Махореро Kaas 

ES Queso Manchego  Кесо Манчеґо Kaas 

ES Queso Nata de Cantabria  Кесо Ната де Кантабрія Kaas 



EU/UA/Bijlage XXII-C/nl 12 

EU-

lidstaat 

Te beschermen benaming 
Transcriptie in Oekraïens schrift Soort product 

ES Queso Palmero/Queso de la 

Palma 

Кесо Пальмеро/Кесо де ля 

Пальма Kaas 

ES Queso Tetilla Кесо Тетія Kaas 

ES Queso Zamorano Кесо Саморано Kaas 

ES Quesucos de Liébana Кесукос де Лієбана Kaas 

ES Roncal Ронкаль Kaas 

ES San Simón da Costa Сан Сімон да Коста Kaas 

ES Torta del Casar Торта дель Касар Kaas 

ES Miel de Galicia/Mel de Galicia Мйєль де Ґалісія/Мель де Ґалісія Andere producten van 

dierlijke oorsprong - honing 

ES Miel de Granada Мйєль де Ґранада Andere producten van 

dierlijke oorsprong - honing 

ES Miel de La Alcarria Мйєль де Ля Алькаррія Andere producten van 

dierlijke oorsprong - honing 

ES Aceite de La Alcarria Асейте де Ля Алькаррія Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Aceite de la Rioja Асейте де ля Ріоха Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Aceite de Mallorca/Aceite 

mallorquín/Oli de Mallorca/Oli 

mallorquí 

Асейте де Майорка/Асейте 

майоркін/Олі де Майорка/Олі 

майоркі 

Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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ES Aceite de Terra Alta/Oli de Terra 

Alta 

Асейте де Терра Альта/Олі де 

Терра Альта 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Aceite del Baix Ebre-Montsià / 

Oli del Baix Ebre-Montsià 

Асейте дель Байш Ебре-Монція / 

Олі дель Байш Ебре-Монція 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Aceite del Bajo Aragón Асейте дель Бахо Арагон Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Aceite Monterrubio Асейте Монтерубійо Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Antequera Антекера Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Baena Баена Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Gata-Hurdes Ґата-Урдес Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Les Garrigues Лєс Ґарріґес Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Mantequilla de l'Alt Urgell y la 

Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell 

i la Cerdanya 

Мантекія де лЯльт Урґель і ля 

Серданія/Мантеґа де лЯльт 

Урґель і ля Серданія 

Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

boter 

ES Mantequilla de Soria Мантекія де Сорія Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

boter 

ES Montes de Granada Монтес де Ґранада Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Montes de Toledo Монтес де Толедо Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Poniente de Granada Поньенте де Гранада Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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ES Priego de Córdoba Прьего де Кордова Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Sierra de Cadiz Сьерра де Кадіс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Sierra de Cazorla Сьерра де Касорля Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Sierra de Segura Сьерра де Сегура Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Sierra Mágina Сьерра Махіна Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Siurana  Сіурана Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

ES Ajo Morado de las Pedroñeras Ахо Морадо де ляс Педроньерас Groente, vers of verwerkt - 

knoflook 

ES Alcachofa de Benicarló/Carxofa 

de Benicarló 

Алькачофа де 

Бенікарло/Карчофа де Бенікарло 

Groente, vers of verwerkt - 

artisjokken 

ES Alcachofa de Tudela Алькачофа де Туделя Groente, vers of verwerkt - 

artisjokken 

ES Arroz de Valencia/Arròs de 

València 

Арроз де Валенсія/Аррос де 

Валенсія Granen - rijst 

ES Arroz del Delta del Ebro/Arròs 

del Delta de l'Ebre 

Арроз дель Дельта дель 

Ебро/Аррос дель Дельта дель 

Ебре Granen - rijst 

ES Avellana de Reus Авеяна де Реус Noten - hazelnoten 

ES Berenjena de Almagro Беренхена де Альмаґро Groente - aubergines 

ES Calasparra Каласпарра Granen - rijst 
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ES Calçot de Valls Калсот де Валлс Groente - uien 

ES Cereza del Jerte Сереса дель Херте Fruit - kersen 

ES Cerezas de la Montaña de 

Alicante  

Сересас де ля Монтанья де 

Аліканте Fruit - kersen 

ES Cítricos Valencianos/Cítrics 

Valencians 

Сітрікос Валенсіянос/Сітрікс 

Валенсіянс Fruit- citrusvruchten 

ES Clementinas de las Tierras del 

Ebro/Clementines de les Terres de 

l'Ebre 

Клєментінас де ляс Тьєррас дель 

Ебро/Клєментінес де лєс Террес 

дель Ебре  Fruit - clementines 

ES Coliflor de Calahorra Коліфльор де Каляорра Groente - kool 

ES Espárrago de Huétor-Tájar Еспарраґо де Уетор-Тахар Groente - asperges 

ES Espárrago de Navarra Еспарраґо де Наварра Groente - asperges 

ES Faba Asturiana Фаба Астуріяна Groente - bonen 

ES Garbanzo de Fuentesaúco Ґарбансо де Фуентесауко Groente - kekers 

ES Judías de El Barco de Ávila  Худіяс де Ель Барко де Авіля Groente - bonen 

ES Kaki Ribera del Xúquer Какі Рівера дель Шукер Fruit - kaki's 

ES Lenteja de La Armuña  Лєнтеха де ля Армунья Groente - linzen 

ES Lenteja Pardina de Tierra de 

Campos 

Лєнтеха Пардіна де Тьєрра де 

Кампос  Groente - linzen 

ES Manzana de Girona/Poma de 

Girona 

Манзана де Хірона/Пома де 

Гірона Fruit - appelen 

ES Manzana Reineta del Bierzo Манзана Рейнета дель Бьєрсо Fruit - appelen 

ES Melocotón de Calanda Мельокотон де Калянда Fruit - perziken 

ES Nísperos Callosa d'En Sarriá Нісперос Кайоса д'Eн Саррія Fruit - mispels 

ES Pataca de Galicia/Patata de 

Galicia 

Патака де Ґалісія/Патата де 

Ґалісія Groente - aardappelen 

ES Patatas de Prades/Patates de 

Prades 

Пататас де Прадес/Пататес де 

Прадес Groente - aardappelen 
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ES Pera de Jumilla Пера де Хумія Fruit - peren 

ES Peras de Rincón de Soto Перас де Рінкон де Сото Fruit - peren 

ES Pimiento Asado del Bierzo Пімєнто Асадо дель Бьєрсо 
Verwerkte groente - pepers 

ES Pimiento Riojano Пімєнто Ріохано Groente - pepers 

ES Pimientos del Piquillo de Lodosa Пімєнтос дель Пікійо де Льодоса Groente - pepers 

ES Uva de mesa embolsada 

"Vinalopó"  

Ува де меса ембользада 

"Вінальопо" Fruit - druiven 

ES Caballa de Andalucia Кабая де Андалусія Verse vis 

ES Mejillón de Galicia/Mexillón de 

Galicia 

Мехійон де Ґалісія/Мешійьон де 

Ґалісія Weekdieren 

ES Melva de Andalucia Мельва де Андалусія Verse vis 

ES Azafrán de la Mancha Азафран де ля Манча Specerijen 

ES Chufa de Valencia Чуфа де Валенсія Fruit- knolgewas 

ES Pimentón de la Vera Піментон де ля Вера Specerijen 

ES Pimentón de Murcia Піментон де Мурсія Specerijen 

ES Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies Сідра де Астуріяс/Сідра 

д'Астурієс Cider 

ES Alfajor de Medina Sidonia Альфахор де Медіна Сідонія Suikerwerk 

ES Ensaimada de 

Mallorca/Ensaimada mallorquina 

Енсаімада де 

Майорка/Енсаімада майоркіна Brood, gebak 

ES Jijona  Хіхона Suikerwerk 

ES Mantecadas de Astorga Мантекадас де Асторга Suikerwerk 

ES Mazapán de Toledo Масапан де Толедо Suikerwerk 

ES Pan de Cea Пан де Сеа Brood 

ES Turrón de Agramunt/Torró 

d'Agramunt 

Туррон де Аґрамунт/Торро 

д'Аґрамунт Suikerwerk 

ES Turrón de Alicante  Туррон де Аліканте Suikerwerk 
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FI Lapin Poron liha Лапін Порон ліха Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rendiervlees 

FI Lapin Puikula  Лапін Пуйкула Groente - aardappelen 

FI Kainuun rönttönen  Кайнуунрьонтьонен Gebak 

FR Agneau de l'Aveyron Аньо дьо лАверон Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau de Lozère Аньо дьо Льозер Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau de Pauillac Аньо дьо Пояк Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau de Sisteron Аньо дьо Сістерон Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau du Bourbonnais Аньо дю Бурбоне Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau du Limousin Аньо дю Лімузан Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau du Poitou-Charentes Аньо дю Пуату-Шарант Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Agneau du Quercy Аньо дю Керсі Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

FR Barèges-Gavarnie Бареж-Ґаварні Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - schaap 

FR Bœuf charolais du Bourbonnais Бьоф Шароле дю Бурбоне Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

FR Boeuf de Bazas  Бьоф дьо Базас Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

FR Bœuf de Chalosse Бьоф дьо Шальос Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

FR Bœuf du Maine Бьоф дю Мен Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

FR Dinde de Bresse Данд дьо Бресс Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalkoen 

FR Porc de la Sarthe Пор дьо ля Сарт Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

FR Porc de Normandie Пор дьо Норманді Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

FR Porc de Vendée Пор дьо Ванде Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

FR Porc du Limousin Пор дьо Лімузан Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

FR Taureau de Camargue Торо дьо Камарґ Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 
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FR Veau de l'Aveyron et du Ségala Во дьо Лаверон е дю Сеґаля Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

FR Veau du Limousin Во дю Лімузан Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

FR Volailles d'Alsace Воляй дАльзас Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles d'Ancenis Воляй дАнсьоні Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles d'Auvergne Воляй дОверньо Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Bourgogne Воляй дьо Бурґонь Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Bresse Воляй дьо Бресс Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Bretagne Воляй дьо Бретань Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Challans Воляй дьо Шалян Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Cholet Воляй дьо Шоле Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Gascogne Воляй дьо Ґасконь Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Houdan Воляй дьо Удан Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Janzé Воляй дьо Жанзе Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de la Champagne Воляй дьо ля Шампань Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de la Drôme Воляй дьо ля Дром Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de l'Ain Воляй дьо лЯн Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Licques Воляй дьо Лік Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de l'Orléanais Воляй дьо льОрлеане Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Loué Воляй дьо Люе Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Normandie Воляй дьо Норманді Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles de Vendée  Воляй дьо Ванде Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles des Landes Воляй де Лянд Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 
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FR Volailles du Béarn Воляй дьо Беарн Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Berry Воляй дю Беррі Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Charolais Воляй дю Шаролє Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Forez Воляй дю Форе Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Gatinais Воляй дю Ґатіне Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Gers Воляй дю Жерс Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Languedoc Воляй дю Ланґедок Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Lauragais Воляй дю Льораґе Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Maine Воляй дьо Мен Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du plateau de Langres Воляй дю плято дьо Лянґр Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Val de Sèvres Воляй дю Валь дьо Севр Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Volailles du Velay Воляй дю Вьоле Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - pluimvee 

FR Boudin blanc de Rethel Будан блан дьо Рьотель Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) 

FR Canard à foie gras du Sud-Ouest 

(Chalosse, Gascogne, Gers, 

Landes, Périgord, Quercy) 

Канар а фуа ґра дю Сюд-Уест 

(Шальос, Ґасконь, Жерс, Лянд, 

Періґор, Керсі) 
Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - eend  

FR Jambon de Bayonne Жамбон дьо Байонн Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

FR Jambon sec et noix de jambon sec 

des Ardennes 

Жамбон сек е нуа дьо жамбон 

сек де Арден 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

FR Abondance  Абонданс Kaas 

FR Banon Банон Kaas 

FR Beaufort  Бофор Kaas 
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FR Bleu d'Auvergne Бльо дОверньо Kaas 

FR Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de 

Septmoncel  

Бльо дьо Жекс О-Жюра/Бльо дьо 

Сетмонсель Kaas 

FR Bleu des Causses Бльо де Косс Kaas 

FR Bleu du Vercors-Sassenage Бльо дю Веркор-Сассьонаж Kaas 

FR Brie de Meaux Брі дьо Мо Kaas 

FR Brie de Melun Брі дьо Мьолан Kaas 

FR Brocciu Corse/Brocciu  Броччю Корс/Броччю Kaas 

FR Camembert de Normandie Камамбер дьо Норманді Kaas 

FR Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet  Канталь/Фурм дьо 

Канталь/Кантале Kaas 

FR Chabichou du Poitou Шабішу дю Пуату Kaas 

FR Chaource  Шаурс Kaas 

FR Chevrotin Шевротен Kaas 

FR Comté  Комте Kaas 

FR Crottin de Chavignol/Chavignol Кротта дьо 

Шавіньйоль/Шавіньйоль Kaas 

FR Emmental de Savoie Емменталь дьо Савуа Kaas 

FR Emmental français est-central Емменталь Франсе Ест 

Сантраль Kaas 

FR Époisses Епуас Kaas 

FR Fourme d'Ambert/Fourme de 

Montbrison 

Фурм дАмбер/Фурм дьо Мон 

Брізон Kaas 

FR Laguiole Ляґіоль Kaas 

FR Langres  Лянґр Kaas 

FR Livarot  Ліваро Kaas 

FR Maroilles/Marolles  Маруаль/Мароль Kaas 

FR Mont d'or/Vacherin du Haut-

Doubs 

Мон дОр/Вашеран дю О-Ду 

Kaas 
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FR Morbier Морбьє Kaas 

FR Munster/Munster-Géromé  Манстер/Манстер-Жероме Kaas 

FR Neufchâtel  Ньофшатель Kaas 

FR Ossau-Iraty Оссо-Іраті Kaas 

FR Pélardon Пелярдон Kaas 

FR Picodon de l'Ardèche/Picodon de 

la Drôme  

Пікодон дьо лАрдеш/Пікодон дьо 

ля Дром Kaas 

FR Pont-l'Évêque  Пон льЕвек Kaas 

FR Pouligny-Saint-Pierre  Пуліні-Сан-Пьєр Kaas 

FR Reblochon/Reblochon de Savoie Ребльошон/Ребльошон дьо Савуа Kaas 

FR Rocamadour Рокамадур Kaas 

FR Roquefort Рокфор Kaas 

FR Sainte-Maure de Touraine  Сант-Мор дьо Турен Kaas 

FR Saint-Nectaire  Сан-Нектер Kaas 

FR Salers Салєрс Kaas 

FR Selles-sur-Cher  Сель-сюр-Шер Kaas 

FR Tome des Bauges Том-де-Бож Kaas 

FR Tomme de Savoie Томм дьо Савуа Kaas 

FR Tomme des Pyrénées Томм де Пірене Kaas 

FR Valençay Валянсе Kaas 

FR Crème d'Isigny Крем дІзіньї Zuivelproduct - room 

FR Crème fraîche fluide d'Alsace Крем фреш флюід дАльзас Zuivelproduct - room 

FR Miel d'Alsace Мьєль дАльзас Honing 

FR Miel de Corse / Mele di Corsica Мьєль дьо Корс / Мелє ді Корсіка Honing 



EU/UA/Bijlage XXII-C/nl 22 

EU-

lidstaat 

Te beschermen benaming 
Transcriptie in Oekraïens schrift Soort product 

FR Miel de Provence Мьєль дьо Прованс Honing 

FR Miel de sapin des Vosges Мьєль дьо Сапан де Вож Honing 

FR Œufs de Loué Оеф дьо Люе Eieren 

FR Beurre Charentes-Poitou/Beurre 

des Charentes/Beurre des Deux-

Sèvres 

Бьор Шарант-Пуату/Бьор де 

Шарант/Бьор де Дьо-Севр 

Boter 

FR Beurre d'Isigny Бьор дІзіньї Boter 

FR Huile d'olive d'Aix-en-Provence Уіль д олів д Екс-ан-Прованс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile d'olive de Corse/Huile 

d'olive de Corse-Oliu di Corsica 

Уіль д олів дьо Корс/Уіль д олів 

дьо Корс-Оліо ді Корсіка 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile d'olive de Haute-Provence Уіль д олів дьо От-Прованс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile d'olive de la Vallée des 

Baux-de-Provence 

Уіль д олів дьо ля Валеє де Бо-

дьо-Прованс 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile d'olive de Nice Уіль д олів дьо Ніс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile d'olive de Nîmes Уіль д олів дьо Нім Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile d'olive de Nyons  Уіль д олів дьо Нйонс Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

FR Huile essentielle de lavande de 

Haute-Provence  

Уіль ессансієль дьо ляванд дьо 

От-Прованс Etherische oliën - lavendelolie 

FR Ail blanc de Lomagne Ай блян дьо Льомань Groente - knoflook 

FR Ail de la Drôme Ай дьо ля Дром Groente - knoflook 

FR Ail rose de Lautrec Ай роз дьо Лотрек Groente - knoflook 
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FR Asperge des sables des Landes Асперж де Сабль де Лянд Groente - asperges 

FR Chasselas de Moissac  Шасселя дьо Муассак Fruit - tafeldruiven 

FR Clémentine de Corse Клєментін дьо Корс  Fruit - clementines 

FR Coco de Paimpol  Коко дьо Памполь Groente - bonen 

FR Fraise du Périgord Фрез дю Періґор Fruit - aardbeien 

FR Haricot tarbais Аріко тарбе Groente - bonen 

FR Kiwi de l'Adour Ківі дьо льАдур Fruit - kiwi's 

FR Lentille vert du Puy Лонтій вер дю Пюі Groente - linzen 

FR Lentilles vertes du Berry Лонтій верт дю Беррі Groente - linzen 

FR Lingot du Nord Лянґо дю Нор Groente - bonen 

FR Mâche nantaise Маш нантез Groente - veldsla 

FR Melon du Haut-Poitou Мельон дю О-Пуату Fruit - meloenen 

FR Melon du Quercy Мельон дю Керсі Fruit - meloenen 

FR Mirabelles de Lorraine Мірабелль дьо Лоррен Fruit - pruimen 

FR Muscat du Ventoux Мюска дю Ванту Fruit - tafeldruiven 

FR Noix de Grenoble  Нуа дьо Ґренобль Noten  

FR Noix du Périgord Нуа дю Періґор Noten 

FR Oignon doux des Cévennes Оньйон ду де Севен Groente - uien 

FR Olive de Nice Олів дьо Ніс Groente - olijven 

FR Olives cassées de la Vallée des 

Baux-de-Provence 

Олів кассе дьо ля Валлеє де Бо-

дьо-Прованс Groente - olijven 

FR Olives noires de la Vallée des 

Baux de Provence 

Олів нуар дьо ля Валлеє де Бо-

дьо-Прованс Groente - olijven 

FR Olives noires de Nyons  Олів нуар дьо Ніонс Groente - olijven 
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FR Petit Epeautre de Haute Provence Петі Епотр дьо От Прованс Granen 

FR Poireaux de Créances Пуаро дьо Креанс Groente - prei 

FR Pomme de terre de l'Île de Ré Помм дьо терр дьо л іль дьо Ре Groente - aardappelen 

FR Pomme du Limousin Помм дю Лімузан Fruit - appelen 

FR Pommes de terre de Merville Помм дьо терр дьо Мервілль Groente - aardappelen 

FR Pommes et poires de Savoie Помм е пуар дьо Савуа Fruit - appelen en peren 

FR Pruneaux d'Agen / Pruneaux 

d'Agen mi-cuits 

Прюно д Ажан / Прюно д Ажан 

мі-кюі 

Fruit - pruimen; verwerkt fruit 

- pruimen 

FR Riz de Camargue Рі дьо Камарґ Granen - rijst 

FR Anchois de Collioure Аншуа дьо Кольюр Verwerkte vis 

FR Coquille Saint-Jacques des Côtes 

d'Armor 

Кокій Сан-Жак де Кот д Армор 

Weekdieren 

FR Cidre de Bretagne/Cidre Breton Сідр дьо Бретань/Сідр Бретон Cider 

FR Cidre de Normandie/Cidre 

Normand 

Сідр дьо Норманді/Сідр Норман 

Cider 

FR Cornouaille Корнуай Cider 

FR Domfront Домфрон Perencider 

FR Huîtres Marennes Oléron Уітр Маренн Олєрон Weekdieren - oesters 

FR Pays d'Auge/Pays d'Auge-

Cambremer 

Пеї д Ож/Пеї д Ож-Камбремер 

Cider 

FR Piment d'Espelette/Piment 

d'Espelette - Ezpeletako Biperra 

Піман дЕспелєтт/Піман 

дЕспелєтт- Еспелєтако Біперра Specerijen  

FR Bergamote(s) de Nancy  Берґамот дьо Нансі Suikerwerk 

FR Brioche vendéenne Брійош вандеен Brood 

FR Pâtes d'Alsace Пан дАльзас Deegwaren 

FR Foin de Crau Фуа дьо Кро Hooi 
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HU Budapesti téliszalámi Будапешті телісалямі Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

HU Szegedi szalámi/Szegedi 

téliszalámi 

Сегеді салямі/ Сегеді телісалямі Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IE Connemara Hill lamb/Uain 

Sléibhe Chonamara 

Кономара Гіл лам/Уун Шлейв 

Хономара 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

IE Timoleague Brown Pudding Тімолііг браун пуддін Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

verwerkt varkensvlees 

IE Imokilly Regato Імокіллі Реґато Kaas 

IE Clare Island Salmon Клєр Айланд салмон Vis 

IT Abbacchio Romano Аббакіо Романо Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

IT Agnello di Sardegna Аньелло ді Сарденья Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

IT Mortadella Bologna Мортаделла Болонья Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.)  

IT Prosciutto di S. Daniele  Прошутто ді Сан Даніеле Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - lam 

IT Vitellone bianco dell'Appennino 

Centrale 

Вітеллоне Б'янко дель Аппенніно 

Чентрале 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

IT Bresaola della Valtellina Брезаола делла Вальтелліна Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) 
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IT Capocollo di Calabria Капоколло ді Калабрія Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekeld vlees 

IT Coppa Piacentina Коппа П'ячентіна Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekeld vlees 

IT Cotechino Modena Котекіно Модена  Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

verwerkt varkensvlees 

IT Culatello di Zibello Кулателло ді Дзібелло Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekeld vlees 

IT Lardo di Colonnata Лардо ді Колонната Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varkensvet 

IT Pancetta di Calabria Панчетта ді Калабрія Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varken 

IT Pancetta Piacentina Панчетта П'ячентіна Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varken 

IT Prosciutto di Carpegna Прошутто ді Карпенья Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

IT Prosciutto di Modena  Прошутто ді Модена  Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

IT Prosciutto di Norcia Прошутто ді Норчіа Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

IT Prosciutto di Parma Прошутто ді Парма Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

IT Prosciutto Toscano Прошутто Тоскано Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 
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IT Prosciutto Veneto Berico-

Euganeo 

Прошутто Венето Беріко-

Еуганео 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

IT Salame Brianza Саламе Бріанца Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Salame Cremona Саламе Кремона Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Salame di Varzi  Саламе ді Вардзі Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Salame d'oca di Mortara Саламе д' ока ді Мортара Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami van eend 

IT Salame Piacentino Саламе П'ячентіно Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Salame S. Angelo Саламе Сант Анжело Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Salamini italiani alla cacciatora Саламіні італьяні алла 

каччятора 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Salsiccia di Calabria Сальсіччіа ді Калабрія Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varkensworst 

IT Soppressata di Calabria Соппрессата ді Калабрія Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varkensworst 

IT Soprèssa Vicentina Сопресса Вічентіна Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

salami 

IT Speck dell'Alto Adige/Südtiroler 

Markenspeck/Südtiroler Speck  

Спек дель Альто 

Адідже/Сюдтіролер 

Маркеншпек/Сюдтіролер Спек  

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookt varkensvlees 
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IT Valle d'Aosta Jambon de Bosses Валле д' Аоста Жамбон де Босс Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

IT Valle d'Aosta Lard d'Arnad Валле д' Аоста Лард д' Арнад Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varkensvet 

IT Zampone Modena Дзампоне Модена Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

verwerkt varkensvlees 

IT Asiago Азіяго Kaas 

IT Bitto Бітто Kaas 

IT Bra Бра Kaas 

IT Caciocavallo Silano Качіо Кавалло сілано Kaas 

IT Canestrato Pugliese Канестрато Пульєзе Kaas 

IT Casatella Trevigiana Казателла Тревіджіана Kaas 

IT Casciotta d'Urbino Кашьотта д'Урбіно Kaas 

IT Castelmagno Кастельманьйо Kaas 

IT Fiore Sardo Фьйоре Сардо Kaas 

IT Fontina  Фонтіна Kaas 

IT Formai de Mut dell'Alta Valle 

Brembana 

Формай де Мут дель Альта 

Валле Брембана Kaas 

IT Gorgonzola  Ґорґондзоля Kaas 

IT Grana Padano  Грана Падано  Kaas 

IT Montasio  Монтасіо Kaas 

IT Monte Veronese Монте Веронезе Kaas 

IT Mozzarella di Bufala Campana Моццарелла ді Буфала Кампана Kaas 

IT Murazzano Мураццано Kaas 

IT Parmigiano Reggiano Парміджіано Реджіано Kaas 

IT Pecorino di Filiano Пекоріно ді Філіано Kaas 

IT Pecorino Romano Пекоріно Романо Kaas 
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IT Pecorino Sardo Пекоріно Сардо Kaas 

IT Pecorino Siciliano Пекоріно Січіліано Kaas 

IT Pecorino Toscano Пекоріно Тоскано Kaas 

IT Provolone Valpadana Проволоне Вальпадана Kaas 

IT Quartirolo Lombardo  Квартіроло Ломбардо Kaas 

IT Ragusano Раґузано Kaas 

IT Raschera Раскера Kaas 

IT Ricotta Romana Рікотта Романа Kaas 

IT Robiola di Roccaverano Робіола ді Роккаверано Kaas 

IT Spressa delle Giudicarie Спресса делле Джудікаріє Kaas 

IT Stelvio/Stilfser Стельвіо/Стільфсер Kaas 

IT Taleggio Таледжіо Kaas 

IT Toma Piemontese Тома П'ємонтезе Kaas 

IT Valle d'Aosta Fromadzo Валле д'Аоста Фромадзо Kaas 

IT Valtellina Casera Вальтелліна Казера Kaas 

IT Miele della Lunigiana М'єле делла Луніджіана Honing 

IT Alto Crotonese Альто Кротонезе Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Aprutino Pescarese Апрутіно Пескаресе Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Brisighella Брізігелла Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Bruzio Бруціо Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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IT Canino Каніно Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Cartoceto Карточето Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Chianti Classico К'янті классіко Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Cilento Чіленто Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Collina di Brindisi Колліна ді Бріндізі Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Colline di Romagna Колліне ді Романья Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Colline Salernitane Колліне Салернітане Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Colline Teatine Колліне Театіне Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Dauno Дауно Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Garda Ґарда Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Laghi Lombardi Ляґі Ломбарді Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Lametia Ламетіа Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Lucca Лукка Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Molise Молізе Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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IT Monte Etna Монте Етна Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Monti Iblei Монті Іблей Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Penisola Sorrentina Пенізола Соррентіна Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Pretuziano delle Colline 

Teramane 

Претуціано делле Колліне 

Терамане 
Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Riviera Ligure Рів'єра Лігуре Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Sabina Сабіна Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Sardegna Сарденья Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Tergeste Терджесте Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Terra di Bari Терра ді Барі Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Terra d'Otranto Терра д'Отранто Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Terre di Siena Терре ді Сієна Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Terre Tarentine Терре Тарентіне Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Toscano Тоскано Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Tuscia Тушія Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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IT Umbria Умбрія Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Val di Mazara Валь ді Мадзара Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Valdemone Вальдемоне Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Valle del Belice Валле дель Беліче Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Valli Trapanesi Валлі Трапанезі Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Veneto Valpolicella, Veneto 

Euganei e Berici, Veneto del 

Grappa 

Венето Вальполічелла, Венето 

Еуґаней е Берічі, Венето дель 

Граппа 

Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

IT Arancia del Gargano Аранчіа дель Гаргано Fruit - sinaasappelen 

IT Arancia Rossa di Sicilia  Аранчіа Росса ді Січіліа  Fruit - sinaasappelen 

IT Asparago Bianco di Bassano Аспараґо б'янко ді Бассано Groente - asperges 

IT Asparago bianco di Cimadolmo Аспараґо б'янко ді Чімадольмо Groente - asperges 

IT Asparago verde di Altedo Аспараґо верде ді Альтедо Groente - asperges 

IT Basilico Genovese Базіліко дженовезе Groente - basilicum 

IT Cappero di Pantelleria  Капперо ді Пантеллеріа  Groente - kappers 

IT Carciofo di Paestum Карчофо ді Пестум Groente - artisjokken 

IT Carciofo Romanesco del Lazio Карчофо Романеско дель Лаціо Groente - artisjokken 

IT Carota dell'Altopiano del Fucino Карота дель Альтоп'яно дель 

Фучіно Groente - wortelen 
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IT Castagna Cuneo Кастанья Кунео Fruit - kastanjes 

IT Castagna del Monte Amiata Кастанья дель Монте Аміата Fruit - kastanjes 

IT Castagna di Montella Кастанья ді Монтелла Fruit - kastanjes 

IT Castagna di Vallerano Кастанья ді Валлерано Fruit - kastanjes 

IT Ciliegia di Marostica Чільеджіа ді Маростіка Fruit - kersen 

IT Cipolla Rossa di Tropea Calabria Чіполла Росса ді Тропеа 

Калабрія Groente - uien 

IT Cipollotto Nocerino Чіполлотто Ночеріно Groente - uien 

IT Clementine del Golfo di Taranto Клементіне дель Гольфо ді 

Таранто Fruit - clementines 

IT Clementine di Calabria Клементіне ді Калабрія Fruit - clementines 

IT Fagiolo di Lamon della Vallata 

Bellunese 

Фаджоло ді Ламон делла 

Валлата Беллунезе Groente - bonen 

IT Fagiolo di Sarconi Фаджоло ді Сарконі Groente - bonen 

IT Fagiolo di Sorana Фаджоло ді Сорана Groente - bonen 

IT Farina di Neccio della Garfagnana Фаріна ді Неччо делля 

Гарфаньяна Fruit - kastanjemeel 

IT Farro della Garfagnana Фарро делла Гарфаньяна Graan 

IT Fico Bianco del Cilento Фіко б'янко дель Чіленто Fruit - vijgen 

IT Ficodindia dell'Etna Фікодіндія дель Етна Fruit - cactusvijgen 

IT Fungo di Borgotaro Фунґо ді Борготаро 
Groente - wilde paddenstoelen 

IT Kiwi Latina Ківі Латіна Fruit - kiwi's 

IT La Bella della Daunia Ла Белла делла Даунія Groente - tafelolijven 

IT Lenticchia di Castelluccio di 

Norcia 

Лентіккья ді Кастеллуччіо ді 

Норчія Groente - linzen 
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IT Limone Costa d'Amalfi Лімоне Коста д'Амальфі Fruit - citroenen 

IT Limone di Sorrento Лімоне ді Сорренто Fruit - citroenen 

IT Limone Femminello del Gargano Лімоне Феммінелло дель Гаргано Fruit - citroenen 

IT Marrone del Mugello Марроне дель Муджелльо Fruit - kastanjes 

IT Marrone di Castel del Rio Марроне ді Кастель дель Ріо Fruit - kastanjes 

IT Marrone di Roccadaspide Марроне ді Роккадаспіде Fruit - kastanjes 

IT Marrone di San Zeno Марроне ді Сан Дзено Fruit - kastanjes 

IT Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel Меля Альто Адідже/Зюдтіролер 

Апфель Fruit - appelen 

IT Mela Val di Non Меля Валь ді Нон Fruit - appelen 

IT Melannurca Campana Меляннурка Кампана Fruit - appelen 

IT Nocciola del Piemonte/Nocciola 

Piemonte 

Ноччола дель П'ємонте/Ноччола 

П'ємонте Noten - hazelnoten 

IT Nocciola di Giffoni Ноччола ді Джіффоні Noten - hazelnoten 

IT Nocellara del Belice Ночеллара дель Беліче Groente - olijven 

IT Oliva Ascolana del Piceno Оліва Асколана дель Пічено Groente - olijven 

IT Peperone di Senise Пепероне ді Сенізе Groente - pepers 

IT Pera dell'Emilia Romagna Пера дель Емілія Романья Fruit - peren 

IT Pera mantovana Пера мантована Fruit - peren 

IT Pesca e nettarina di Romagna Песка е неттаріна ді Романья 
Fruit - perziken en nectarines 

IT Pomodoro di Pachino Помодоро ді Пакіно Groente - tomaten 

IT Pomodoro S. Marzano dell'Agro 

Sarnese-Nocerino 

Помодоро Сан Марцано дель 

Агро Сарнезе-Ночеріно Groente - tomaten 
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IT Radicchio di Chioggia Радіккіо ді Кйоджа Groente - roodloof 

IT Radicchio di Verona Радіккіо ді Верона Groente - roodloof 

IT Radicchio Rosso di Treviso Радіккіо Россо ді Тревізо Groente - roodloof 

IT Radicchio Variegato di 

Castelfranco 

Радіккіо Варьєгато ді 

Кастельфранко Groente - roodloof 

IT Riso di Baraggia Biellese e 

Vercellese 

Різо ді Бараджа Б'єллєзе е 

Верчеллезе Granen - rijst 

IT Riso Nano Vialone Veronese Різо Нано Віалоне Веронезе Granen - rijst 

IT Scalogno di Romagna Скалоньйо ді Романья Groente - sjalotten 

IT Uva da tavola di Canicattì Ува да тавола ді Канікатті Fruit - tafeldruiven 

IT Uva da tavola di Mazzarrone Ува да тавола ді Мадзарроне Fruit - tafeldruiven 

IT Acciughe Sotto Sale del Mar 

Ligure 

Аччуге сотто сале дель мар 

Лігуре Verwerkte vis 

IT Tinca Gobba Dorata del Pianalto 

di Poirino 

Тінка Ґобба Дората дель 

П'янальто ді Поіріно  Vis 

IT Zafferano di Sardegna Дзафферано ді Сарденья Specerijen - saffraan 

IT Aceto Balsamico di Modena Ачето Бальзаміко ді Модена Azijn 

IT Aceto balsamico tradizionale di 

Modena 

Ачето бальзаміко традіціонале 

ді Модена Azijn 

IT Aceto balsamico tradizionale di 

Reggio Emilia 

Ачето бальзаміко традіціонале 

ді Реджіо Емілія Azijn 

IT Zafferano dell'Aquila Дзафферано дель Аквіла Specerijen - saffraan 

IT Zafferano di San Gimignano Дзафферано ді Сан Джіміньяно Specerijen - saffraan 

IT Coppia Ferrarese Копп'я Феррарезе Brood 

IT Pagnotta del Dittaino Паньотта дель Діттаіно Brood 

IT Pane casareccio di Genzano Пане казареччіо ді Дженцано Brood 

IT Pane di Altamura Пане ді Альтамура Brood 

IT Pane di Matera Пане ді Матера Brood 

IT Bergamotto di Reggio Calabria - 

Olio essenziale 

Бергамотто ді Реджіо Калабрія 

- Оліо ессенціале 

Etherische oliën - 

bergamotolie 
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LU Viande de porc, marque nationale 

grand-duché de Luxembourg 

Вйод дьо порк, марк насіональ 

Ґран-Дюше де Люксембурґ 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

LU Salaisons fumées, marque 

nationale grand-duché de 

Luxembourg  

Салєзон фюме, марк насіональ 

Ґран-Дюше де Люксембурґ 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekelde ham 

LU Miel - Marque nationale du 

Grand-Duché de Luxembourg 

Мьєль,марк насіональ дю Ґран-

Дюше де Люксембурґ Honing 

LU Beurre rose - Marque Nationale 

du Grand-Duché de Luxembourg 

Бьор роз - марк насіональ Ґран-

Дюше де Люксембурґ Boter 

NL Boeren-Leidse met sleutels Бурен-Лайтсе мет Сльотелс Kaas 

NL Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kant

erkomijnekaas 

Кантеркаас/Кантернагелькаас/

Кантеркоменекаас Kaas 

NL Noord-Hollandse Edammer Ноорт-Холландсе Едаммер Kaas 

NL Noord-Hollandse Gouda  Ноорт-Холландсе Хауда Kaas 

NL Opperdoezer Ronde  Оппердузер Ронде Groente - aardappelen 

NL Westlandse druif Вестландсе драйф Fruit - tafeldruiven 

PL Bryndza Podhalańska Бриндза Подхаляньска Kaas 

PL Oscypek Осципек Kaas 

PL Wielkopolski ser smażony Вєлькопольскі сер смажони Kaas 

PL Miód wrzosowy z Borów 

Dolnośląskich 

Мюд вжосови з Борув 

Дольносльонскіх Honing 

PL Andruty kaliskie Андрути каліскє Koekjes - wafeltjes 

PL Rogal świętomarciński Роґаль сьвєнтомарціньскі Gebak 
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PT Borrego da Beira Бурреґо да Бейра Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Borrego de Montemor-o-Novo Бурреґо д Монтемор-у-Нову Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Borrego do Baixo Alentejo Бурреґо ду Байшу Алентежо Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Borrego do Nordeste Alentejano Бурреґо ду Нордешт 

Алентежано 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Borrego Serra da Estrela Бурреґо Сер да Іштрела  Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Borrego Terrincho Бурреґо Тирріншу Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Cabrito da Beira Кабріту да Байра Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - geit  

PT Cabrito da Gralheira Кабріту да Ґраляйра Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - geit 

PT Cabrito das Terras Altas do 

Minho 

Кабріту даш Терраш Алтеш ди 

Міню 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - geit  

PT Cabrito de Barroso Кабріту д Баррозу Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - geit 

PT Cabrito Transmontano Кабріту Траншмонтано Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - geit 

PT Carnalentejana  Карнелентежана Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne Arouquesa Карне Арокеза Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne Barrosã Карне Барроза Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne Cachena da Peneda Карне Кашена да Пенеда Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne da Charneca Карне да Шернека Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne de Bísaro 

Transmonano/Carne de Porco 

Transmontano  

Карне д бізеру 

Транжмонтану/Карне д порку 

Транжмонтану 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

PT Carne de Bovino Cruzado dos 

Lameiros do Barroso 

Карне д бовіну крузадо диш 

Ламейруш ду Баррозу 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne de Porco Alentejano Карне д порку Алентежану Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - varken 

PT Carne dos Açores Карне душ Ассореш Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne Marinhoa  Карне Маріньоа Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne Maronesa Карне Марунеза Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Carne Mertolenga Карне Миртуленґа Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 
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PT Carne Mirandesa Карне Мірандеза Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

PT Cordeiro Bragançano Курдайру Браґансану Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Cordeiro de Barroso/Anho de 

Barroso/Cordeiro de leite de 

Barroso 

Курдайру д Баррозу/Аню д 

Баррозу/Курдайру д Лайте д 

Баррозу 

Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

PT Vitela de Lafões Вітелла д Лафойш Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - kalf 

PT Alheira de Barroso-Montalegre Аляйра д Баррозу-Монталеґри  Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Alheira de Vinhais Аляйра д Віняйш Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Butelo de Vinhais/Bucho de 

Vinhais/Chouriço de Ossos de 

Vinhais 

Бутелло д Віняйш/Бушу д 

Віняйш/Шорісу д Осуш д Віняйш 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Cacholeira Branca de Portalegre Кешулайра бранка д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gestoomde worst 

PT Chouriça de carne de Barroso-

Montalegre 

Шоріса ди карне д Баррозу-

Монталеґри  

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriça de Carne de 

Vinhais/Linguiça de Vinhais 

Шоріса ди карне д 

Віняйш/Лінґуіса д Віняйш 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriça doce de Vinhais Шоріса дос д Віняйш  Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriço azedo de Vinhais/Azedo 

de Vinhais/Chouriço de Pão de 

Vinhais 

Шорісу азеду д Віняйш/азеду д 

Віняйш/Шорісу ди Паун д Віняйш 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriço de Abóbora de Barroso-

Montalegre 

Шорісу д абобура д Баррозу-

Монталеґри 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriço de Carne de Estremoz e 

Borba 

Шорісу ди карне д Ештремош і 

Борба 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriço de Portalegre Шорісу д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Chouriço grosso de Estremoz e 

Borba 

Шорісу ґроссу д Ештремош і 

Борба  

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 
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PT Chouriço Mouro de Portalegre Шорісу мору д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Farinheira de Estremoz e Borba Фарініяйра д Ештремош і Борба  Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Farinheira de Portalegre Фарініяйра д Порталеґри  Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Linguiça de Portalegre Лінґуіса д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Linguíça do Baixo 

Alentejo/Chouriço de carne do 

Baixo Alentejo 

Лінґуіса ду Байшу 

Алентежу/Шорісу д карне ду 

Байшу Алентежу  

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Lombo Branco de Portalegre Ломбу бранку д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Lombo Enguitado de Portalegre Ломбу інґітаду д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Morcela de Assar de Portalegre Мурсела ди асар д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Morcela de Cozer de Portalegre Мурсела ди кузер д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Morcela de Estremoz e Borba Мурсела д Ештремош і Борба Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Paia de Estremoz e Borba Пая д Ештремош і Борба Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Paia de Lombo de Estremoz e 

Borba 

Пая д ломбу д Ештремош і 

Борба 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Paia de Toucinho de Estremoz e 

Borba 

Пая д тосіню д Ештремош і 

Борба 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Painho de Portalegre Паіню д Порталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Paio de Beja Паю д Бежа Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gepekeld vlees 

PT Presunto de Barrancos Призунту д Барранкуш Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 
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PT Presunto de Barroso Призунту д Баррозу Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

PT Presunto de Camp Maior e 

Elvas/Paleta de Campo Maior e 

Elvas 

Призунту д Кампу Майор і 

Елваш/Палита д Кампу Майор і 

Елваш 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

PT Presunto de Santana da 

Serra/Paleta de Santana da Serra 

Призунту д Сантана да 

Сера/Палита д Сатана д Сера 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

PT Presunto de Vinhais / Presunto 

Bísaro de Vinhais 

Призунту д Віняйш, призунту 

бізеру д Віняйш 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

PT Presunto do Alentejo/Paleta do 

Alentejo 

Призунту ду Алентежу/Палита 

ду Алентежу 

Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - ham 

PT Salpicão de Barroso-Montalegre Салпікау д Баррозу-Монталеґри Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Salpicão de Vinhais Салпікау д Віняйш Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Sangueira de Barroso-Montalegre Санґайра д Баррозу-Монталеґре Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

gerookte worst 

PT Queijo de Azeitão  Кейжу д Азейтау Kaas 

PT Queijo de cabra Transmontano Кейжу д кабра Транжмонтану Kaas 

PT Queijo de Nisa  Кейжу д Ніза Kaas 

PT Queijo do Pico Кейжу ду Піку Kaas 

PT Queijo mestiço de Tolosa Кейжу мештісу д Тулоза Kaas 

PT Queijo Rabaçal Кейжу Рабасал Kaas 

PT Queijo S. Jorge  Кейжу Сан Жорж Kaas 

PT Queijo Serpa Кейжу Серпа Kaas 

PT Queijo Serra da Estrela  Кейжу Серра да Ештрела Kaas 

PT Queijo Terrincho Кейжу Терріншу Kaas 
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PT Queijos da Beira Baixa (Queijo de 

Castelo Branco, Queijo Amarelo 

da Beira Baixa, Queijo Picante da 

Beira Baixa)  

Кейжу да Байра Байша ( Кейжу 

д Каштелу Бранку, Кейжу 

Амарело да Байра Байша, Кейжу 

піканте да Байра Байша) Kaas 

PT Azeite do Alentejo Interior Азейте ду Алентежу Інтеріор Olijfolie 

PT Mel da Serra da Lousã Мел да Серра да Лоуза Honing 

PT Mel da Serra de Monchique Мел да Серра д Моншіки Honing 

PT Mel da Terra Quente Мел да Терра Кенте Honing 

PT Mel das Terras Altas do Minho Мел даш Террас Алтас ду Міню  Honing 

PT Mel de Barroso Мел д Баррозу Honing 

PT Mel do Alentejo Мел ду Алентежу Honing 

PT Mel do Parque de Montezinho Мел ду Парке д Монтезіню Honing 

PT Mel do Ribatejo Norte (Serra 

d'Aire, Albufeira de Castelo de 

Bode, Bairro, Alto Nabão 

Мел д Рібатежу Норте (Серра 

дАйре, Албуфейра ди Каштелу 

ди Боди, Байру, Алту Набау) Honing 

PT Mel dos Açores Мел душ Асориш Honing 

PT Requeijão Serra da Estrela Рикейжау Серра да Ештрела Kaas 

PT Azeite de Moura Азейте ди Мора Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

PT Azeite de Trás-os-Montes Азейте д Траш-уж-Монтиш Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

PT Azeites da Beira Interior (Azeite 

da Beira Alta, Azeite da Beira 

Baixa) 

Азейтиш да Байра Інтеріор 

(Азейте да Байра Алта, Азейте 

да Байра Байша) 

Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

PT Azeites do Norte Alentejano  Азйтиш ду Норте Алентежану Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 

PT Azeites do Ribatejo  Азейтиш ду Рібетежу Oliën en vetten (boter, 

margarine, spijsolie, enz.) - 

olijfolie 
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PT Queijo de Évora Кейжу д Евора Kaas 

PT Ameixa d'Elvas  Амайша д Елваш Fruit - pruimen 

PT Amêndoa Douro Амендуа дору Fruit - amandelen 

PT Ananás dos Açores/São Miguel  Ананаш душ Асориш/ Сан Міґел Fruit - ananas 

PT Anona da Madeira Анона да Мадейра Fruit - cherimoya 

PT Arroz Carolino Lezírias 

Ribatejanas 

Арош Кароліно Лезіріаш 

Рібатежанаш Granen - rijst 

PT Azeitona de conserva Negrinha de 

Freixo  

Азейтона д консерва Неґрінья ди 

Фрайшу Groente - tafelolijven 

PT Azeitonas de Conserva de Elvas e 

Campo Maior 

Азейтонаш д консерва д Елваш і 

Кампу Майор Groente - tafelolijven 

PT Batata de Trás-os-montes Батата д Траш-уж-Монтиш Groente - aardappelen 

PT Castanha da Terra Fria  Каштанья да Терра Фрія Fruit - kastanjes 

PT Castanha de Padrela  Каштанья д Падрела Fruit - kastanjes 

PT Castanha dos Soutos da Lapa  Каштанья душ Сотуш да Лапа Fruit - kastanjes 

PT Castanha Marvão-Portalegre  Каштанья Марвау-Порталеґри Fruit - kastanjes 

PT Cereja da Cova da Beira  Сережа да Кова да Байра Fruit - kersen 

PT Cereja de São Julião-Portalegre Сережа д Сао Жуліяо-

Порталеґри Fruit - kersen 

PT Citrinos do Algarve  Сітрінуш ду Алгарви Fruit- citrusvruchten 

PT Maçã Bravo de Esmolfe  Масса Браву ди Ешмолфи Fruit - appelen 

PT Maçã da Beira Alta  Масса да Байра Алта Fruit - appelen 

PT Maçã da Cova da Beira  Масса да Кова да Байра Fruit - appelen 

PT Maçã de Alcobaça  Масса д Алкубаса Fruit - appelen 

PT Maçã de Portalegre  Масса д Порталеґри Fruit - appelen 

PT Maracujá dos Açores/S. Miguel Маракужа душ Асориш/Сан 

Міґел Fruit - maracuja's 

PT Pêra Rocha do Oeste Пєра роша ду Оешт Fruit - peren 

PT Pêssego da Cova da Beira  Пессиґо да Кова да Байра Fruit - perziken 

PT Ovos moles de Aveiro Овуш молиш д Авайру Bakkerswaren 
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SE Svecia Свеція Kaas 

SE Skånsk spettkaka Сконск спетткака Gebak 

SI Ekstra deviško oljčno olje 

Slovenske Istre 

Екстра девішко ольчно ол'є 

Словенске Істре Olijfolie 

SK Slovenská bryndza Словенска бріндза Kaas 

SK Slovenská parenica Словенска пареніца Kaas 

SK Slovenský oštiepok Словенскі Оштієпок Cheeses 

SK Skalický trdelník Скаліцкі тирдєлнік Gebak 

UK Isle of Man Manx Loaghtan Lamb  Айл оф Мен Менкс Локтон лем Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

UK Orkney beef Оркні біф Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

UK Orkney lamb Оркні лем Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

UK Scotch Beef  Скотч біф Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

UK Scotch Lamb  Скотч лем Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

UK Shetland Lamb Шетланд лем Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

UK Welsh Beef Уелш біф Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - rund 

UK Welsh lamb Уелш лем Vers vlees (en verse 

slachtafvallen) - lam 

UK Beacon Fell traditional Lancashire 

cheese 

Бікон Фелл традішіонал 

Ланкешер чіз Kaas 

UK Bonchester cheese Бончестер чіз Kaas 

UK Buxton blue Бокстон блю Kaas 

UK Dorset Blue Cheese Дорсет блю чіз Kaas 

UK Dovedale cheese Довдейл чіз Kaas 

UK Exmoor Blue Cheese Ексмур блю чіз Kaas 

UK Single Gloucester Сінґл Ґлостер Kaas 

UK Staffordshire Cheese Стаффордшір чіз Kaas 
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UK Swaledale cheese/Swaledale 

ewes´ cheese  

Свалдейл чіз/Свалдейл юз чіз 

Kaas 

UK Teviotdale Cheese Тівіотдейл чіз Kaas 

UK West Country farmhouse Cheddar 

cheese 

Уест каунтрі фармгауз Чеддар 

чіз Kaas 

UK White Stilton cheese/Blue Stilton 

cheese 

Уайт Стілтон чіз/Блю Стілтон 

чіз Kaas 

UK Melton Mowbray Pork Pie Мелтон Мобрей порк пай Vleesproduct (verhit, 

gepekeld, gerookt enz.) - 

varkensvleespastei 

UK Cornish Clotted Cream Корніш клоттед крім Zuivelproduct - room 

UK Jersey Royal potatoes  Джерсі Роял потейтос Groente - aardappelen 

UK Arbroath Smokies Арброт Смокіс Vis 

UK Scottish Farmed Salmon Скоттіш фармд самон Vis 

UK Whitstable oysters Уітстебл ойстерс Weekdieren - oesters 

UK Gloucestershire cider/perry  Ґлостершер сайдер/перрі Cider en perencider 

UK Herefordshire cider/perry  Гертфордшер сайдер/ перрі Cider en perencider 

UK Worcestershire cider/perry  Вустершир сайдер/ перрі Cider en perencider 

UK Kentish ale and Kentish strong ale  Кентіш ейл енд Кентіш стронґ 

ейл Bier 

UK Rutland Bitter Ратленд Біттер Bier 

 

__________________ 
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BELGIË 
Côtes de Sambre et Meuse  Кот де Самбр е Мьоз 

 
Hagelandse wijn  Хагеладсе вен 

 
Haspengouwse Wijn  Хаспенхаусе вен 

 
Heuvellandse Wijn  Гевенладсе вен 

 
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn  Влямс муссе ренде квалітетс вен 

 
Cremant de Wallonie Креман де Валлоні  

 
Vin mousseux de qualite de Wallonie Вен муссе де каліте де Валлоні 

 
Vin de pays des Jardins de Wallonie  Вен де пеі де жардан де Валлоні 

 
Vlaamse landwijn  Вламсе лант вен 
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BULGARIJE 
Асеновград al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Asenovgrad  

Асеновград al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Асеновград 

 
Брестник al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Brestnik  

Брестнік al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Брестнік 

 
Варна al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Varna  

Варна al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Варна 

 
Велики Преслав al dan niet gevolgd door 

de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

Gelijkwaardige term: Veliki Preslav 

Велікі Преслав al dan niet gevolgd 

door de naam van een subregio en/of 

een kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Велікі Преслав 

 
Видин al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Vidin  

Відін al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Відін 

 
Враца al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Vratsa  

Враца al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Враца 

 
Върбица al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Varbitsa  

Вирбіца al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Вирбіца 

 
Долината на Струма al dan niet gevolgd 

door de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Struma valley 

Доліната на Струма al dan niet 

gevolgd door de naam van een subregio 

en/of een kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Доліната на 

Струма 
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Драгоево al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Dragoevo  

Драгоєво al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Драгоєво 

 
Евксиноград al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Evksinograd  

Євксіноград al dan niet gevolgd door 

de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Евксіноград 

 
Ивайловград al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Ivaylovgrad 

Iвайловград al dan niet gevolgd door 

de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Iвайловград 

 
Карлово al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Karlovo  

Карлово al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Карлово 

 
Карнобат al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Karnobat  

Карнобат al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Карнобат 

 
Ловеч al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Lovech  

Ловеч al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Ловеч 

 
Лозицa al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Lozitsa  

Лозіцa al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Лозіцa 

 
Лом al dan niet gevolgd door de naam van 

een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Lom  

Лом al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Лом 
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Любимец al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Lyubimets  

Любімец al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Любімец 

 
Лясковец al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Lyaskovets 

Лясковец al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Лясковец 

 
Мелник al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Melnik  

Мелнік al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Мелнік 

 
Монтана al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Montana  

Монтана al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Монтана 

 
Нова Загора al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Nova Zagora 

Нова Загора al dan niet gevolgd door 

de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Нова Загора 

 
Нови Пазар al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Novi Pazar  

Нові Пазар al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Нові Пазар 

 
Ново село al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Novo selo  

Ново cело al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Ново cело 

 
Оряховица al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Oryahovitsa 

Оряховіца al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: 
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Павликени al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Pavlikeni  

Павлікені al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Павлікені 

 
Пазарджик al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Pazardjik  

Пазарджік al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Пазарджік 

 
Перущица al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Perushtitsa  

Перущіца al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Перущіца 

 
Плевен al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Pleven  

Плевен al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Плевен 

 
Пловдив al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Plovdiv  

Пловдів al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Пловдів 

 
Поморие al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Pomorie  

Поморіє al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Поморіє 

 
Русе al dan niet gevolgd door de naam van 

een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Ruse  

Русе al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Русе 

 
Сакар al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Sakar  

Сакар al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Сакар 
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Сандански al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Sandanski  

Санданські al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Санданські 

 
Свищов al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Svishtov  

Свіщов al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Свіщов 

 
Септември al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Septemvri  

Септемврі al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Септемврі 

 
Славянци al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Slavyantsi  

Славянці al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Славянці 

 
Сливен al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Sliven  

Слівен al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Слівен 

 
Стамболово al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Stambolovo  

Стамболово al dan niet gevolgd door 

de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Стамболово 

 
Стара Загора al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Stara Zagora 

Стара Загора al dan niet gevolgd door 

de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Стара Загора 

 
Сунгурларе al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Sungurlare  

Сунгурларе al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Сунгурларе 
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Сухиндол al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Suhindol  

Сухіндол al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Сухіндол 

 
Търговище al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Targovishte  

Тирговіще al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Тирговіще 

 
Хан Крум al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

Gelijkwaardige term: Han Krum  

Хан Крум al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Хан Крум 

 
Хасково al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Haskovo  

Хасково al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Хасково 

 
Хисаря al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Hisarya  

Хісаря al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Хісаря 

 
Хърсово al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Harsovo  

Хирсово al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Хирсово 

 
Черноморски район al dan niet gevolgd 

door de naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Black Sea Region  

Черноморскі район al dan niet gevolgd 

door de naam van een subregio en/of 

een kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Блєк Сіі Ріджен 

 
Черноморски район al dan niet gevolgd 

door Южно Черноморие 

 

Gelijkwaardige term: Southern Black Sea 

Coast  

Черноморскі район al dan niet gevolgd 

door Южно Черноморіє 

 

Gelijkwaardige term: Саузерн Блек Сіі 

Коуст 
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Шивачево al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Shivachevo  

Шівачево al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Шівачево 

 
Шумен al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Shumen  

Шумен al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Шумен 

 
Ямбол al dan niet gevolgd door de naam 

van een subregio en/of een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Yambol  

Ямбол al dan niet gevolgd door de 

naam van een subregio en/of een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Ямбол 

 
Болярово  Болярово 

 
Дунавска равнина 

 

Gelijkwaardige term: Danube Plain 

Дунавска равніна 

 

Gelijkwaardige term: Данубе Плейн 

 
Тракийска низина 

 

Gelijkwaardige term: Thracian Lowlands  

Тракійска Нізіна 

 

Gelijkwaardige term: Срасіан 

Лоулендс 

TSJECHIË 
Čechy al dan niet gevolgd door 

Litoměřická  

Чехи al dan niet gevolgd door 

Літомнєржіцка 

 
Čechy al dan niet gevolgd door Mělnická  Чехи al dan niet gevolgd door 

Мнєлніцка  

 
Morava al dan niet gevolgd door 

Mikulovská  

Морава al dan niet gevolgd door 

Мікуловска 

 
Morava al dan niet gevolgd door Slovácká   Морава al dan niet gevolgd door 

Словацка 

 
Morava al dan niet gevolgd door 

Velkopavlovická  

Морава al dan niet gevolgd door 

Велкопавловіцка 
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Morava al dan niet gevolgd door 

Znojemská  

Морава al dan niet gevolgd door 

Зноємска  

 
České  Ческе 

 
Moravské  Моравске  

DUITSLAND 
Ahr al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

Ар al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 
Baden al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Баден al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 
Franken al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Франкен al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Hessische Bergstraße al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Гессіше Берґштрассе al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Mittelrhein al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Міттельрайн al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Mosel-Saar-Ruwer al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Mosel  

Мозель-Заар-Рувер al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Мозель 

 
Nahe al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

Наге al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 
Pfalz al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

Пфальц al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Rheingau al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Райнґау al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  
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Rheinhessen al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Райнгессен al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Saale-Unstrut al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Заале-Унштрут al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Sachsen al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Заксен al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Württemberg al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Вюртемберг al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Ahrtaler  Аарталер  

 
Badischer  Бадішер 

 
Bayerischer Bodensee  Баєрішер Бодензе 

 
Mosel  Мозель 

 
Ruwer  Рувер  

 
Saar  Заар  

 
Main  Майн 

 
Mecklenburger  Мекленбурґер 

 
Mitteldeutscher  Міттельдойчер  

 
Nahegauer  Нагеґауер  

 
Pfälzer  Пфельцер  

 
Regensburger  Реґенсбурґер  

 
Rheinburgen  Райнбурґен  

 
Rheingauer  Райнґауер  

 
Rheinischer  Райнішер  

 
Saarländischer Заарлендішер 
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Sächsischer  Зексішер  

 
Schwäbischer  Швебішер  

 
Starkenburger  Штаркенбурґер  

 
Taubertäler  Таубертелєр  

 
Brandenburger  

Бранденбурґер  

 
Neckar  

Некар 

 
Oberrhein  

Оберрайн 

 
Rhein 

Райн 

 
Rhein-Neckar  

Райн-Некар  

 
Schleswig-Holsteinischer  

Шлезвіґ-Гольштайнішер  

 
Nürnberger Glühwein Нюрнберґер ґлювайн  

 
Thüringer Glühwein  Тюрінґер ґлювайн  

GREECE 
Αγχίαλος 

 

Gelijkwaardige term: Anchialos  

Анхіалос 

 

Gelijkwaardige term: Анхіалос 

 
Αμύνταιο 

 

Gelijkwaardige term: Amynteo  

Аміндео 

 

Gelijkwaardige term: Амінтео 

 
Αρχάνες 

 

Gelijkwaardige term: Archanes  

Арханес 

 

Gelijkwaardige term: Àðõàíåñ 

 
Γουμένισσα 

 

Gelijkwaardige term: Goumenissa 

Гуменісса 

 

Gelijkwaardige term: Гуменісса 
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Δαφνές 

 

Gelijkwaardige term: Dafnes  

Дафнес 

 

Gelijkwaardige term: Дафнес 

 
Ζίτσα 

Gelijkwaardige term: Zitsa  

Зітца 

 

Gelijkwaardige term: Зітца 

 
Λήμνος 

Gelijkwaardige term: Lemnos  

Лімнос 

 

Gelijkwaardige term: Лімнос 

 
Μαντινεία 

 

Gelijkwaardige term: Mantinia  

Мантінія 

 

Gelijkwaardige term: Мантінія 

 
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας 

 

Gelijkwaardige term: Mavrodaphne of 

Kefalonia  

Мавродафні Кефаллінія  

 

Gelijkwaardige term: Мавродафні оф 

Кефалонія 

 
Μαυροδάφνη Πατρών 

 

Gelijkwaardige term: Mavrodaphne of 

Patras  

Мавродафні Патрон 

 

Gelijkwaardige term: Мавродафні оф 

Патрас 

 
Μεσενικόλα 

 

Gelijkwaardige term: Messenikola 

Месенікола 

 

Gelijkwaardige term: Мессенікола 

 
Μοσχάτος Κεφαλληνίας 

 

Gelijkwaardige term: Kefalonia Muscatel  

Мосхатос Кефаллініяс 

 

Gelijkwaardige term: Кефалонія 

Мускател 

 
Μοσχάτος Λήμνου 

 

Gelijkwaardige term: Lemnos Muscatel  

Мосхатос Лімну 

 

Gelijkwaardige term: Лемнос 

Мускател 
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Μοσχάτος Πατρών 

 

Gelijkwaardige term: Patras Muscatel  

Мосхатос Патрон 

 

Gelijkwaardige term: Патрас Мускател 

 
Μοσχάτος Ρίου Πατρών 

 

Gelijkwaardige term: Rio Patron Muscatel  

Мосхатос Ріо Патрон  

 

Gelijkwaardige term: Ріо Патрон 

Мускател 

 
Μοσχάτος Ρόδου 

 

Gelijkwaardige term: Rhodes Muscatel  

Мосхатос Роду 

 

Gelijkwaardige term: Родес Мускател 

 
Νάουσα 

 

Gelijkwaardige term: Naoussa  

Науса 

 

Gelijkwaardige term: Науса 

 
Νεμέα 

Gelijkwaardige term: Nemea  

Немеа  

 

Gelijkwaardige term: Немеа 

 
Πάρος 

 

Gelijkwaardige term: Paros  

Парос 

 

Gelijkwaardige term: Парос 

 
Πάτρα 

 

Gelijkwaardige term: Patras  

Патра 

 

Gelijkwaardige term: Патра 

 
Πεζά 

 

Gelijkwaardige term: Peza  

Пеза 

 

Gelijkwaardige term: Пеза 

 
Πλαγιές Μελίτωνα 

 

Gelijkwaardige term: Slopes Meliton  

Плайєс Мелітона  

 

Gelijkwaardige term: Слопес Мелітон 

 
Ραψάνη 

 

Gelijkwaardige term: Rapsani  

Рапсані 

 

Gelijkwaardige term: Рапсані 

 
Ρόδος 

 

Gelijkwaardige term: Rhodes  

Родос 

 

Gelijkwaardige term: Родес 
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Ρομπόλα Κεφαλληνίας 

 

Gelijkwaardige term: Rompola Kefalonia  

Ромболя Кефальніяс 

 

Gelijkwaardige term: Ромпола 

Кефалонія 

 
Σάμος 

 

Gelijkwaardige term: Samos  

Самос 

 

Gelijkwaardige term: Самос 

 
Σαντορίνη 

 

Gelijkwaardige term: Santorini  

Санторіні 

 

Gelijkwaardige term: Санторіні 

 
Σητεία 

 

Gelijkwaardige term: Sitia  

Сітія 

 

Gelijkwaardige term: Сітія 

 
Κω 

 

Gelijkwaardige term: Κοs 

Кос 

 

Gelijkwaardige term: Кос 

 
Μαγνησία 

 

Gelijkwaardige term: Magnissia 

Магнісія 

 

Gelijkwaardige term: Магнісія 

 
Αιγαίο Πέλαγος 

 

Gelijkwaardige term: Aegean Sea 

Егейо Пелягос 

 

Gelijkwaardige term: Еджіан сіі 

 
Αττική 

 

Gelijkwaardige term: Attiki 

Аттікi 

 

Gelijkwaardige term: Аттікi 

 
Αχαϊα 

 

Gelijkwaardige term: Αchaia 

Агайя 

 

Gelijkwaardige term: Ачайя 



EU/UA/Bijlage XXII-D/nl 15 

EU-lidstaat Te beschermen benaming Transcriptie in Oekraïens schrift 

 
Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση 

Ζακύνθου 

 

Gelijkwaardige term: Verdea Onomasia 

kata paradosi Zakinthou  

Вердеа Ономасія ката парадосі 

Закінсу 

 

Gelijkwaardige term: Вердеа Ономасія 

ката парадосі Закінсу 

 
Ήπειρος 

 

Gelijkwaardige term: Epirus 

Іпірос 

 

Gelijkwaardige term: Еперос 

 
Ηράκλειο 

 

Gelijkwaardige term: Heraklion 

Іракліoн 

 

Gelijkwaardige term: Іракліoн 

 
Θεσσαλία 

 

Gelijkwaardige term: Thessalia 

Сесаліa 

 

Gelijkwaardige term: Сесаліa 

 
Θήβα 

 

Gelijkwaardige term: Thebes 

Фіва 

 

Gelijkwaardige term: Себес 

 
Θράκη 

 

Gelijkwaardige term: Thrace  

Сракі 

 

Gelijkwaardige term: Срейс 

 
Ίσμαρος  

 

Gelijkwaardige term: Ismaros  

Ісмарос 

 

Gelijkwaardige term: Ісмарос 

 
Κάρυστος 

 

Gelijkwaardige term: Karystos 

Карістос 

 

Gelijkwaardige term: Карістос 

 
Κόρινθος 

 

Gelijkwaardige term: Korinthos 

Корінсос 

 

Gelijkwaardige term: Корінсос 
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Κρήτη 

 

Gelijkwaardige term: Crete 

Кріті 

 

Gelijkwaardige term: Кріті 

 
Λακωνία 

 

Gelijkwaardige term: Lakonia 

Лаконіa 

 

Gelijkwaardige term: Лаконіa 

 
Μακεδονία 

 

Gelijkwaardige term: Macedonia 

Македонія 

 

Gelijkwaardige term: Македонія 

 
Νέα Μεσήμβρια 

 

Gelijkwaardige term: Nea Messimvria 

Неа Месімвріa 

 

Gelijkwaardige term: Неа Месімвріa 

 
Μεσσηνία 

 

Gelijkwaardige term: Messinia 

Мессініa 

 

Gelijkwaardige term: Мессініa 

 
Μέτσοβο 

 

Gelijkwaardige term: Metsovo 

Местовo 

 

Gelijkwaardige term: Местовo 

 
Μονεμβασία 

 

Gelijkwaardige term: Monemvasia 

Монемвасіa 

 

Gelijkwaardige term: Монемвасіa 

 
Παιανία 

 

Gelijkwaardige term: Peanea 

Пеаніa 

 

Gelijkwaardige term: Пеаніa 

 
Παλλήνη 

 

Gelijkwaardige term: Pallini 

Палліні 

 

Gelijkwaardige term: Палліні 

 
Πελοπόννησος 

 

Gelijkwaardige term: Peloponnese 

Пелоппонeсос 

 

Gelijkwaardige term: Пелоппонeс 
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Ρετσίνα Αττικής al dan niet in combinatie 

met de naam van een kleinere geografische 

eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Attiki  

Реціна Аттікіс al dan niet in 

combinatie met de naam van een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Аттікі 

 
Ρετσίνα Βοιωτίας al dan niet in combinatie 

met de naam van een kleinere geografische 

eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Viotia  

Реціна Віотіас al dan niet in 

combinatie met de naam van een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Віотіа 

 
Ρετσίνα Γιάλτρων (al dan niet in 

combinatie met Εύβοια ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Gialtra (al 

dan niet in combinatie met Evvia) 

Реціна Іальтрон (al dan niet in 

combinatie met Ев’я) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Джіальтра (al dan niet in combinatie 

met Ев’я) 

 
Ρετσίνα Ευβοίας al dan niet in combinatie 

met de naam van een kleinere geografische 

eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Evvia  

Реціна Евіяс al dan niet in combinatie 

met de naam van een kleinere 

geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Ев’я 

 
Ρετσίνα Θηβών (al dan niet in combinatie 

met Βοιωτία) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Thebes (al 

dan niet in combinatie met Viotia) 

Реціна Сівон (al dan niet in combinatie 

met Віотія) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Себес 

(al dan niet in combinatie met Віотія) 

 
Ρετσίνα Καρύστου (al dan niet in 

combinatie met Εύβοια ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Karystos 

(al dan niet in combinatie met Evvia) 

Реціна Карісту (al dan niet in 

combinatie met Ев’я) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Карістос (al dan niet in combinatie met 

Ев’я) 

 
Ρετσίνα Κρωπίας 'of' Ρετσίνα Κορωπίου 

(al dan niet in combinatie met Αττική ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Kropia 'of' 

Retsina of Koropi (al dan niet in 

combinatie met Attika) 

Реціна Кропіяс of Реціна Коропіу (al 

dan niet in combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Кропія 

of Реціна оф Коропі (al dan niet in 

combinatie met Аттікa) 
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Ρετσίνα Μαρκοπούλου (al dan niet in 

combinatie met Αττική ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of 

Markopoulo (al dan niet in combinatie met 

Attika) 

Реціна Маркопoлo (al dan niet in 

combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Маркопoлo (al dan niet in combinatie 

met Аттікa) 

 
Ρετσίνα Μεγάρων (al dan niet in 

combinatie met Αττική ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Megara 

(al dan niet in combinatie met Attika) 

Реціна Мегарон (al dan niet in 

combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Мегара (al dan niet in combinatie met 

Аттікa) 

 
Ρετσίνα Μεσογείων (al dan niet in 

combinatie met Αττική) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Mesogia 

(al dan niet in combinatie met Attika) 

Реціна Месогіон (al dan niet in 

combinatie met Аттікі)  

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Месогіа (al dan niet in combinatie met 

Аттікa) 

 
Ρετσίνα Παιανίας 'or' Ρετσίνα Λιοπεσίου 

(al dan niet in combinatie met Αττική ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Peania 'of' 

Retsina of Liopesi (al dan niet in 

combinatie met Attika) 

Реціна Пеаніас 'of' Реціна Ліопесіу (al 

dan niet in combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Пеаніа 

'of' Реціна оф Ліопесі (al dan niet in 

combinatie met Аттікa) 

 
Ρετσίνα Παλλήνης (al dan niet in 

combinatie met Αττική) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Pallini (al 

dan niet in combinatie met Attika) 

Реціна Паллініс (al dan niet in 

combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Палліні (al dan niet in combinatie met 

Аттікa) 

 
Ρετσίνα Πικερμίου (al dan niet in 

combinatie met Αττική) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Pikermi 

(al dan niet in combinatie met Attika) 

Реціна Пікерміу (al dan niet in 

combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Пікермі (al dan niet in combinatie met 

Аттікa) 
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Ρετσίνα Σπάτων (al dan niet in combinatie 

met Αττική ) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Spata (al 

dan niet in combinatie met Attika) 

Реціна Спатон (al dan niet in 

combinatie met Аттікі) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф Спата 

(al dan niet in combinatie met Аттікa) 

 
Ρετσίνα Χαλκίδας (al dan niet in 

combinatie met Εύβοια) 

 

Gelijkwaardige term: Retsina of Halkida 

(al dan niet in combinatie met Evvia) 

Реціна Халькідас (al dan niet in 

combinatie met Ев’я) 

 

Gelijkwaardige term: Реціна оф 

Халькіда (al dan niet in combinatie met 

Ев’я) 

 
Σύρος 

 

Gelijkwaardige term: Syros 

Сірос 

 

Gelijkwaardige term: Сірос 

 
Άβδηρα  

 

Gelijkwaardige term: Avdira  

Афдірa 

 

Gelijkwaardige term: Афдірa 

 
Άγιο Όρος 

 

Gelijkwaardige term: Mount Athos / Holy 

Mountain 

Айо Орас 

 

Gelijkwaardige term: Моунт Єйсос / 

Холі Маунтін 

 
Αγορά 

 

Gelijkwaardige term: Agora 

Агора 

 

Gelijkwaardige term: Агора 

 
Αδριανή 

 

Gelijkwaardige term: Adriani 

Адріані 

 

Gelijkwaardige term: Адріані 

 
Ανάβυσσος 

 

Gelijkwaardige term: Anavyssos 

Анавісос 

 

Gelijkwaardige term: Анавісос 

 
Αργολίδα 

 

Gelijkwaardige term: Argolida 

 Арголіда 

 

Gelijkwaardige term: Арголіда 
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Αρκαδία 

 

Gelijkwaardige term: Arkadia 

Аркадіа 

 

Gelijkwaardige term: Аркадіа 

 
Βελβεντός 

 

Gelijkwaardige term: Velventos 

Вельвендос 

 

Gelijkwaardige term: Вельвендос 

 
Βίλιτσα 

 

Gelijkwaardige term: Vilitsa 

Віліца 

 

Gelijkwaardige term: Віліца 

 
Γεράνεια 

 

Gelijkwaardige term: Gerania 

Єранія 

 

Gelijkwaardige term: Єранія 

 
Γρεβενά 

 

Gelijkwaardige term: Grevena 

Гревена 

 

Gelijkwaardige term: Гревена 

 
Δράμα 

 

Gelijkwaardige term: Drama 

Драма 

 

Gelijkwaardige term: Драма 

 
Δωδεκάνησος 

 

Gelijkwaardige term: Dodekanese 

Додекансос 

 

Gelijkwaardige term: Додеканес 

 
Επανομή 

 

Gelijkwaardige term: Epanomi 

Епаномі 

 

Gelijkwaardige term: Епаномі 

 
Ηλεία 

 

Gelijkwaardige term: Ilia 

Іліійа 

 

Gelijkwaardige term: Іліійа 

 
Ημαθία 

 

Gelijkwaardige term: Imathia 

Імафіа 

 

Gelijkwaardige term: Імафіа 
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Θαψανά 

 

Gelijkwaardige term: Thapsana 

Сапсанa 

 

Gelijkwaardige term: Сапсанa 

 
Θεσσαλονίκη 

 

Gelijkwaardige term: Thessaloniki 

Сесалонікі 

 

Gelijkwaardige term: Сесалонікі 

 
Ικαρία 

 

Gelijkwaardige term: Ikaria 

Ікаріа 

 

Gelijkwaardige term: Ікаріа 

 
Ίλιον 

 

Gelijkwaardige term: Ilion 

Іліон 

 

Gelijkwaardige term: Іліон 

 
Ιωάννινα 

 

Gelijkwaardige term: Ioannina 

Іоанінa 

 

Gelijkwaardige term: Іоанінa 

 
Καρδίτσα 

 

Gelijkwaardige term: Karditsa 

Кардіца 

 

Gelijkwaardige term: Кардіца 

 
Καστοριά 

 

Gelijkwaardige term: Kastoria 

Касторіяa 

 

Gelijkwaardige term: Касторіяa 

 
Κέρκυρα 

 

Gelijkwaardige term: Corfu 

Керкіра 

 

Gelijkwaardige term: Корфу 

 
Κίσαμος 

 

Gelijkwaardige term: Kissamos 

Кісамос 

 

Gelijkwaardige term: Кісамос 

 
Κλημέντι 

 

Gelijkwaardige term: Klimenti 

Кліменті 

 

Gelijkwaardige term: Кліменті 
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Κοζάνη 

 

Gelijkwaardige term: Kozani 

Козані 

 

Gelijkwaardige term: Козані 

 
Αταλάντη 

 

Gelijkwaardige term: Atalanti 

Аталанді 

 

Gelijkwaardige term: Аталанді 

 
Κορωπί 

 

Gelijkwaardige term: Koropi 

Коропі 

 

Gelijkwaardige term: Коропі 

 
Κρανιά 

 

Gelijkwaardige term: Krania 

Краніa 

 

Gelijkwaardige term: Краніa 

 
Κραννώνα 

 

Gelijkwaardige term: Krannona 

Кранона 

 

Gelijkwaardige term: Кранона 

 
Κυκλάδες 

 

Gelijkwaardige term: Cyclades 

Кіклядес 

 

Gelijkwaardige term: Кіклядес 

 
Λασίθι 

 

Gelijkwaardige term: Lasithi 

Лясіфі 

 

Gelijkwaardige term: Лясіфі 

 
Λετρίνα 

 

Gelijkwaardige term: Letrines 

Лєтріна 

 

Gelijkwaardige term: Лєтрінес 

 
Λευκάδας 

 

Gelijkwaardige term: Lefkada 

Лєфказас 

 

Gelijkwaardige term: Лєфкада 

 
Ληλάντιο Πεδίο 

 

Gelijkwaardige term: Lilantio Pedio 

Ліляндіо Педіо 

 

Gelijkwaardige term: Ліляндіо Педіо 
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Μαντζαβινάτα 

 

Gelijkwaardige term: Mantzavinata 

Мандзавіната 

 

Gelijkwaardige term: Мандзавіната 

 
Μαρκόπουλο 

 

Gelijkwaardige term: Markopoulo 

Маркопульо 

 

Gelijkwaardige term: Маркопульо 

 
Μαρτίνο 

 

Gelijkwaardige term: Μartino 

Мартіно 

 

Gelijkwaardige term: Мартіно 

 
Μεταξάτα 

 

Gelijkwaardige term: Metaxata  

Метаксата 

 

Gelijkwaardige term: Метаксата 

 
Μετέωρα 

 

Gelijkwaardige term: Meteora  

 Метеора 

 

Gelijkwaardige term: Метеора 

 
Οπούντια Λοκρίδος 

 

Gelijkwaardige term: Opountia Lokridos 

Опундія Льокрідос 

 

Gelijkwaardige term: Опундія 

Льокрідос 

 
Παγγαίο 

 

Gelijkwaardige term: Pangeon 

Паґео 

 

Gelijkwaardige term: Паґео 

 
Παρνασσός 

 

Gelijkwaardige term: Parnasos 

Парнасос 

 

Gelijkwaardige term: Парнасос 

 
Πέλλα 

 

Gelijkwaardige term: Pella 

Пелля 

 

Gelijkwaardige term: Пелля 

 
Πιερία 

 

Gelijkwaardige term: Pieria 

Пієрія 

 

Gelijkwaardige term: Пієрія 
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Πισάτιδα 

 

Gelijkwaardige term: Pisatis 

Пісатіда 

 

Gelijkwaardige term: Писатис 

 
Πλαγίες Αιγιαλείας 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Egialia  

Плейес Еяліяс 

 

Gelijkwaardige term: Слопес Іджіеліас 

 
Πλαγιές Αμπέλου 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Ambelos 

Плейес Амбелю 

 

Gelijkwaardige term: Слопес Амбелос 

 
Πλαγιές Βερτίσκου 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Vertiskos 

Плейес Вертіску 

 

Gelijkwaardige term: Слопес 

Вертіскос 

 
Πλαγιές του Αίνου 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Enos 

Плейесту Ену 

 

Gelijkwaardige term: Слопес оф Енос 

 
Κιθαιρώνας 

 

Gelijkwaardige term: Kitherona 

Кісеронас 

 

Gelijkwaardige term: Кісерона 

 
Κνημίδα 

 

Gelijkwaardige term: Knimida  

Кніміда 

 

Gelijkwaardige term: Кніміда 

 
Πλαγιές Πάρνηθας 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Parnitha 

 Плейес Парнітас 

 

Gelijkwaardige term: Слопес Парніта 

 
Πλαγιές Πεντελικού 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Pendeliko  

 Плейес Пенделіку 

 

Gelijkwaardige term: Слопес 

Пенделіко 

 
Πλαγιές Πετρωτού 

 

Gelijkwaardige term: Slopes of Petroto 

 Плейес Петроту 

 

Gelijkwaardige term: Слопес Петрото 
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Πυλία 

 

Gelijkwaardige term: Pylia 

 Піліа 

 

Gelijkwaardige term: Піліа 

 
Ριτσώνα 

 

Gelijkwaardige term: Ritsona 

 Ріцона 

 

Gelijkwaardige term: Ріцона 

 
Σέρρες 

 

Gelijkwaardige term: Serres 

 Серес 

 

Gelijkwaardige term: Серес 

 
Σιάτιστα 

 

Gelijkwaardige term: Siatista 

Сіатіста 

 

Gelijkwaardige term: Сіатіста 

 
Σιθωνία 

 

Gelijkwaardige term: Sithonia 

 Сісоніа 

 

Gelijkwaardige term: Сісоніа 

 
Σπάτα 

 

Gelijkwaardige term: Spata  

 Спата 

 

Gelijkwaardige term: Спата 

 
Στερεά Ελλάδα 

 

Gelijkwaardige term: Sterea Ellada 

 Стереа Еляда 

 

Gelijkwaardige term: Стереа Еляда 

 
Τεγέα 

 

Gelijkwaardige term: Tegea  

 Тейа 

 

Gelijkwaardige term: Тейа 

 
Τριφυλία 

 

Gelijkwaardige term: Trifilia 

 Тріфілія 

 

Gelijkwaardige term: Тріфілія 

 
Τύρναβος 

 

Gelijkwaardige term: Tyrnavos 

 Тірнавос 

 

Gelijkwaardige term: Тірнавос 
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Φλώρινα 

 

Gelijkwaardige term: Florina 

 Фльоріна 

 

Gelijkwaardige term: Фльоріна 

 
Χαλικούνα 

 

Gelijkwaardige term: Halikouna  

 Халькідікі 

 

Gelijkwaardige term: Халькідікі 

 
Χαλκιδική 

 

Gelijkwaardige term: Halkidiki 

 Хальківікі 

 

Gelijkwaardige term:  

 
Ajaccio  Ажаксіо 

FRANKRIJK 
Aloxe-Corton  Алокс-Кортон 

 
Alsace al dan niet gevolgd door de naam 

van een druivenras en/of de naam van een 

kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Vin d'Alsace  

Ельзас al dan niet gevolgd door de 

naam van een druivenras en/of de naam 

van een kleinere geografische eenheid 

 

Gelijkwaardige term: Вен д'Ельзас  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Altenberg 

de Bergbieten  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Альтенберг де Бергбітен  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Altenberg 

de Bergheim  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Альтенберг де Бергхайм  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Altenberg 

de Wolxheim  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Альтенберг де Фолксхайм  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Brand  Ельзас Гран Крю gevolgd door Бранд  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Bruderthal  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Брудерталь 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Eichberg  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Ейшберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Engelberg  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Енгельберг 
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Alsace Grand Cru gevolgd door Florimont  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Флорімон 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Frankstein  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Франкштейн  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Froehn  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Фроенн 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Furstentum  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Фюрстентум 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Geisberg  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Гейсберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Gloeckelberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Глокельберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Goldert  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Голдерт 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Hatschbourg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Хатчбург 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Hengst  Ельзас Гран Крю gevolgd door Хенгст 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Kanzlerberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Канцлерберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Kastelberg  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Кастельберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Kessler  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Кесслер  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Kirchberg 

de Barr  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Кіршберг де Барр  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Kirchberg 

de Ribeauvillé  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Кіршберг де Рібовілле  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Kitterlé  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Кіттерле  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Mambourg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Мамбург 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Mandelberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Мандельберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Marckrain  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Маркрен  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Moenchberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Моеншберг  
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Alsace Grand Cru gevolgd door 

Muenchberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Mюеншберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Ollwiller  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Олвілль 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Osterberg  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Остерберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Pfersigberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Пферсігстберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Pfingstberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Пфінгстберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Praelatenberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Праелятенберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Rangen  Ельзас Гран Крю gevolgd door Ранген 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Saering  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Саерінг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Schlossberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Шлоссберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Schoenenbourg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Шоненбург 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Sommerberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Соммерберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Sonnenglanz  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Сонненглянтц 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Spiegel  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Шпігель  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Sporen  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Шпорен 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Steinen  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Штейнен 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Steingrubler  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Штейнгрублер  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Steinklotz  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Штейнклотц  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door Vorbourg  Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Форбург 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Wiebelsberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Вібельсберг 
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Alsace Grand Cru gevolgd door Wineck-

Schlossberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door Вінек-

Шлоссберг  

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Winzenberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Вінценберг 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Zinnkoepflé  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Ціннкоппфль 

 
Alsace Grand Cru gevolgd door 

Zotzenberg  

Ельзас Гран Крю gevolgd door 

Зотценберг 

 
Alsace Grand Cru voorafgegaan door 

Rosacker  

Ельзас Гран Крю voorafgegaan door 

Розаккер 

 
Anjou al dan niet gevolgd door Val de 

Loire, al dan niet gevolgd door 'mousseux', 

al dan niet voorafgegaan door 'Rosé'  

Анжу al dan niet gevolgd door Валь де 

Луар al dan niet gevolgd door "муссьо" 

al dan niet voorafgegaan door "Розе"  

 
Anjou Coteaux de la Loire al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Анжу Кото де ля Луар al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Anjou Villages al dan niet gevolgd door 

Val de Loire  

Анжу Вілляж al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Anjou-Villages Brissac al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Анжу-Вілляж Бріссак al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Arbois al dan niet gevolgd door Pupillin, al 

dan niet gevolgd door 'mousseux'  

Арбуа al dan niet gevolgd door 

Пюпійєн al dan niet gevolgd door 

'муссьо'  

 
Auxey-Duresses al dan niet gevolgd door 

'Côte de Beaune' of 'Côte de Beaune-

Villages'  

Оксе-Дюресс al dan niet gevolgd door 

'Кот дьо Бон' of 'Кот дьо Бон-Вілляж'  

 
Bandol 

 

Gelijkwaardige term: Vin de Bandol  

Бандоль  

Gelijkwaardige term: Вен де Бандоль  

 
Banyuls al dan niet gevolgd door 'Grand 

Cru' en/of 'Rancio'  

Баніульс al dan niet gevolgd door 'Гран 

Крю ' en/of 'Рансіо'  
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Barsac  Барсак  

 
Bâtard-Montrachet  Батар-Монраше  

 
Béarn al dan niet gevolgd door Bellocq  Беарн al dan niet gevolgd door Беллок  

 
Beaujolais al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door 

'Villages', al dan niet gevolgd door 

'Supérieur'  

Божоле al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door 

'Вілляж', al dan niet gevolgd door 

'Сюперіор'  

 
Beaune  Бон  

 
Bellet 

 

Gelijkwaardige term: Vin de Bellet  

Белле  

Gelijkwaardige term: Вен де Белле  

 
Bergerac al dan niet gevolgd door 'sec'  Бержерак al dan niet gevolgd door 'сек'  

 
Bienvenues-Bâtard-Montrachet  Бiєнвеню-Батар-Монраше  

 
Blagny al dan niet gevolgd door Côte de 

Beaune / Côte de Beaune-Villages  

Бляньї al dan niet gevolgd door Кот де 

Бон / Кот де Бон-Вілляж  

 
Blanquette de Limoux  Блянкетт де Ліму  

 
Blanquette méthode ancestrale  Блянкетт метод ансестраль 

 
Blaye  Бляйє  

 
Bonnes-mares  Бонн-мар  

 
Bonnezeaux al dan niet gevolgd door Val 

de Loire  

Боннезо al dan niet gevolgd door Валь 

де Луар  

 
Bordeaux al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé', 'Mousseux' of 'Supérieur'  

Бордо al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе, 'Муссьо' of 'Сюперіор'  

 
Bordeaux Côtes de Francs  Бордо Кот де Франк  
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Bordeaux Haut-Benauge  Бордо О-Бенож  

 
Bourg 

 

Gelijkwaardige term: Côtes de Bourg / 

Bourgeais  

Бур  

Gelijkwaardige term: Кот де Бур / 

Бурже  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Chitry  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Шітрі  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Côte 

Chalonnaise  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Кот 

Шалоннез  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Côte Saint-

Jacques  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Кот Сен-

Жак  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Côtes 

d'Auxerre  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Кот 

д‘Оксерр  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Côtes du 

Couchois  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Кот дю 

Кушуа  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Coulanges-

la-Vineuse  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Куланж-

ля-Венез  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Épineuil  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Епіней  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Hautes 

Côtes de Beaune  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid От Кот 

де Бон  
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Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Hautes 

Côtes de Nuits  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid От Кот 

де Нюї  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid La Chapelle 

Notre-Dame  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Ля 

Шапель Нотр-Дам  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Le Chapitre  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Ле 

Шапітр  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Montrecul / 

Montre-cul / En Montre-Cul  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid 

Монтркю / Монтр-кю / Ан Монтр-Кю 

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé' of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Vézelay  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе of door de naam van de 

kleinere geografische eenheid Везелей  

 
Bourgogne al dan niet gevolgd door 

'Clairet', 'Rosé', 'ordinaire' of 'grand 

ordinaire'  

Бургонь al dan niet gevolgd door 

'Кларет', Розе, 'ордінер' of 'ґран 

ордінер'  

 
Bourgogne aligoté  Бургонь аліготе  

 
Bourgogne passe-tout-grains  Бургонь пасс-ту-грен  

 
Bourgueil  Бургей  

 
Bouzeron  Бузерон  

 
Brouilly  Бруйї  
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Bugey al dan niet gevolgd door Cerdon, al 

dan niet voorafgegaan door 'Vins du', 

'Mousseux du', 'Pétillant' of 'Roussette du', 

of gevolgd door 'Mousseux' of 'Pétillant', al 

dan niet gevolgd door de naam van een 

kleinere geografische eenheid  

Бюжей al dan niet gevolgd door 

Сердон, al dan niet voorafgegaan door 

'Вен дю', 'Муссьо дю', 'Петійян' of 

'Руссетт дю', of gevolgd door 'Муссьо' 

of 'Петійян', al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Buzet  Бюзе  

 
Cabardès  Кабардес  

 
Cabernet d'Anjou al dan niet gevolgd door 

Val de Loire  

Каберне d'Анжу al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Cabernet de Saumur al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Каберне де Сомюр al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Cadillac  Кадійяк  

 
Cahors  Каор  

 
Cassis  Кассіс  

 
Cérons  Серон  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Beauroy, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Боруа, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Berdiot, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Бердіо, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Beugnons  Шаблі al dan niet gevolgd door Беньон 

 
Chablis al dan niet gevolgd door Butteaux, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Бютто, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Chapelot, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Шапело, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  
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Chablis al dan niet gevolgd door Chatains, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Шатен, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Chaume 

de Talvat, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Шом 

де Тальва, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю' 

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Bréchain, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Брешен, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Cuissy  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Кюїссі  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Fontenay, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Фонтеней, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Jouan, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Жуан, al dan niet gevolgd door 'премьє 

крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Léchet, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Леше, al dan niet gevolgd door 'премьє 

крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Savant, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Саван, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte de 

Vaubarousse, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Вобарусс, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Côte des 

Prés Girots, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Кот де 

Пре Жіро, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Forêts, al 

dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Форе, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  
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Chablis al dan niet gevolgd door 

Fourchaume, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Фуршом, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door L'Homme 

mort, al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Л‘Омм 

мор, al dan niet gevolgd door 'премьє 

крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Les 

Beauregards, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Ле 

Бореґар, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Les 

Épinottes, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Лез 

Епінотт, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Les 

Fourneaux, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Ле 

Фурно, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Les Lys, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Ле Ліс, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Mélinots, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Меліно, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Mont de 

Milieu, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Мон де 

Мілійо, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Montée 

de Tonnerre  

Шаблі al dan niet gevolgd door Монте 

де Тоннер  

 
Chablis al dan niet gevolgd door 

Montmains, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Монмен, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Morein, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Морен, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  
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Chablis al dan niet gevolgd door Pied 

d'Aloup, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door П’є 

д‘Алуп, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door 

Roncières, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Ронсьєр, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Sécher, al 

dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Сеше, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door 

Troesmes, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Троесм, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Vaillons, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Ваййон, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Vau de 

Vey, al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Во де 

Вей, al dan niet gevolgd door 'премьє 

крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Vau 

Ligneau, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Во 

Ліньо, al dan niet gevolgd door 'премьє 

крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door 

Vaucoupin, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Вокупен, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door 

Vaugiraut, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Вожіро, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door 

Vaulorent, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Волоран, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  
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Chablis al dan niet gevolgd door 

Vaupulent, al dan niet gevolgd door 

'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door 

Вопюлен, al dan niet gevolgd door 

'премьє крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Vaux-

Ragons, al dan niet gevolgd door 'premier 

cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Во-

Раґон, al dan niet gevolgd door 'премьє 

крю'  

 
Chablis al dan niet gevolgd door Vosgros, 

al dan niet gevolgd door 'premier cru'  

Шаблі al dan niet gevolgd door Воґро, 

al dan niet gevolgd door 'премьє крю'  

 
Chablis  Шаблі  

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Blanchot  

Шаблі Гран Крю al dan niet gevolgd 

door Бланшо  

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Bougros  

Шаблі Гран Крю al dan niet gevolgd 

door Буґро 

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Grenouilles  

Шаблі Ґран Крю al dan niet gevolgd 

door Ґренуй  

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Les Clos  

Шаблі Гран Крю al dan niet gevolgd 

door Ле Кло  

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Preuses  

Шаблі Гран Крю al dan niet gevolgd 

door През 

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Valmur  

Шаблі Гран Крю al dan niet gevolgd 

door Вальмюр 

 
Chablis grand cru al dan niet gevolgd door 

Vaudésir  

Шаблі Гран Крю al dan niet gevolgd 

door Водезір 

 
Chambertin  Шамбертен 

 
Chambertin-Clos-de-Bèze  Шамбертен –Кло-де-Без  

 
Chambolle-Musigny  Шамболь-Мюзіньї  
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Champagne  Шампань  

 
Chapelle-Chambertin  Шапель - Шамбертен 

 
Charlemagne  Шарлемань  

 
Charmes-Chambertin  Шарм-Шамбертен  

 
Chassagne-Montrachet al dan niet gevolgd 

door Côte de Beaune / Côtes de Beaune-

Villages  

Шассань-Монраше al dan niet gevolgd 

door Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж  

 
Château Grillet  Шато Ґрійє  

 
Château-Chalon  Шато-Шалон  

 
Châteaumeillant  Шатомейян 

 
Châteauneuf-du-Pape  Шато-неф-дю-Пап  

 
Châtillon-en-Diois  Шатійон-ан-Діуа  

 
Chaume - Premier Cru des coteaux du 

Layon  

Шом - Премьє Крю де Кото дю 

Лейон  

 
Chenas  Шена  

 
Chevalier-Montrachet  Шевальє-Монраше  

 
Cheverny  Шеверні 

 
Chinon  Шінон 

 
Chiroubles  Шірубль 

 
Chorey-les-Beaune al dan niet gevolgd 

door Côte de Beaune / Côte de Beaune-

Villages  

Шорей-ле-Бон al dan niet gevolgd door 

Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж  
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Clairette de Bellegarde  Клерет де Бельґард  

 
Clairette de Die  Клерет де Ді  

 
Clairette de Languedoc al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Клерет де Ланґедок al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Clos de la Roche  Кло де ля Рош  

 
Clos de Tart  Кло де Тар  

 
Clos de Vougeot  Кло де Вужо 

 
Clos des Lambrays  Кло де Лямбре  

 
Clos Saint-Denis  Кло Сен-Дені  

 
Collioure  Колліур 

 
Condrieu  Кондрійо  

 
Corbières  Корбьєр  

 
Cornas  Корнас 

 
Corse al dan niet gevolgd door Calvi, al 

dan niet voorafgegaan door 'Vin de'  

Корс al dan niet gevolgd door Кальві, 

al dan niet voorafgegaan door 'Вен де'  

 
Corse al dan niet gevolgd door Coteaux du 

Cap Corse, al dan niet voorafgegaan door 

'Vin de'  

Корс al dan niet gevolgd door Кото дю 

Cap Корс, al dan niet voorafgegaan 

door 'Вен де'  

 
Corse al dan niet gevolgd door Figari, al 

dan niet voorafgegaan door 'Vin de'  

Корс al dan niet gevolgd door Фіґарі, al 

dan niet voorafgegaan door 'Вен де'  

 
Corse al dan niet gevolgd door Porto-

Vecchio, al dan niet voorafgegaan door 

'Vin de'  

Корс al dan niet gevolgd door Порто-

Веккіо, al dan niet voorafgegaan door 

'Вен де'  
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Corse al dan niet gevolgd door Sartène, al 

dan niet voorafgegaan door 'Vin de'  

Корс al dan niet gevolgd door Сартен, 

al dan niet voorafgegaan door 'Вен де'  

 
Corse al dan niet voorafgegaan door 'Vin 

de'  

Корс al dan niet voorafgegaan door 

'Вен де'  

 
Corton  Кортон  

 
Corton-Charlemagne  Кортон-Шарлемань  

 
Costières de Nîmes  Костьєр де Нім  

 
Côte de Beaune voorafgegaan door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Кот де Бон voorafgegaan door de naam 

van een kleinere geografische eenheid 

 
Côte de Beaune-Villages  Кот де Бон-Вілляж  

 
Côte de Brouilly  Кот де Бруйї  

 
Côte de Nuits-villages  Кот де Нюї-Вілляж  

 
Côte roannaise  Кот роанез  

 
Côte Rôtie  Кот Роті 

 
Coteaux champenois al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Кото шампенуа al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Coteaux d'Aix-en-Provence  Кото д Екс-ан-Прованс  

 
Coteaux d'Ancenis gevolgd door de naam 

van het druivenras  

Кото д‘Ансені gevolgd door de naam 

van het druivenras  

 
Coteaux de Die  Кото де Ді  

 
Coteaux de l'Aubance al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Кото де л’Обанс al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Coteaux de Pierrevert  Кото де Пьєрвер 
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Coteaux de Saumur al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Кото де Сомюр al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Coteaux du Giennois  Кото дю Жьєннуа  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Cabrières  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Кабрієр  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Coteaux de la Méjanelle / La 

Méjanelle  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Кото де ля Межанель / Ля 

Межанель  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Coteaux de Saint-Christol / Saint-

Christol  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Кото де Сен-Крістоль / Сен-

Крістоль  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Coteaux de Vérargues / Vérargues  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Кото де Верарґ / Верарґ 

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Grès de Montpellier  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Ґре де Монпельє  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door La Clape  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Ля Кляп  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Montpeyroux  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Монперу  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Pic-Saint-Loup  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Пік-Сен-Лу 

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Quatourze  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Катурз  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Saint-Drézéry  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Сен-Дрезері  
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Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Saint-Georges-d'Orques  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Сен-Жорж-д‘Орк 

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Saint-Saturnin  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Сен-Сатурнен 

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Coteaux du Languedoc al dan niet gevolgd 

door Picpoul-de-Pinet  

Кото дю Ланґедок al dan niet gevolgd 

door Пікпуль-де-Піне  

 
Coteaux du Layon al dan niet gevolgd door 

Val de Loire, al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Кото дю Лейон al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар, al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Coteaux du Layon Chaume al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Кото дю Лейон Шом al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Coteaux du Loir al dan niet gevolgd door 

Val de Loire  

Кото дю Луар al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Coteaux du Lyonnais  Кото дю Ліонне 

 
Coteaux du Quercy  Кото дю Керсі 

 
Coteaux du Tricastin  Кото дю Трікастен 

 
Coteaux du Vendômois al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Кото дю Вандомуа al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Coteaux varois  Кото варуа  

 
Côtes Canon Fronsac 

 

Gelijkwaardige term: Canon Fronsac  

Кот Канон Фронсак  

Gelijkwaardige term: Канон Фронсак 
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Côtes d'Auvergne al dan niet gevolgd door 

Boudes  

Кот д‘Овернь al dan niet gevolgd door 

Буд  

 
Côtes d'Auvergne al dan niet gevolgd door 

Chanturgue  

Кот д‘Овернь al dan niet gevolgd door 

Шантюрґ  

 
Côtes d'Auvergne al dan niet gevolgd door 

Châteaugay  

Кот д‘Овернь al dan niet gevolgd door 

Шатоґе  

 
Côtes d'Auvergne al dan niet gevolgd door 

Corent  

Кот д‘Овернь al dan niet gevolgd door 

Корен 

 
Côtes d'Auvergne al dan niet gevolgd door 

Madargue  

Кот д‘Овернь al dan niet gevolgd door 

Мадарґ 

 
Côtes de Bergerac  Кот де Бержерак  

 
Côtes de Blaye  Кот де Бляй  

 
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire  Кот де Бордо Сен-Макер  

 
Côtes de Castillon  Кот де Кастійон 

 
Côtes de Duras  Кот де Дюра 

 
Côtes de Millau  Кот де Miйо  

 
Côtes de Montravel  Кот де Монравель 

 
Côtes de Provence  Кот де Прованс  

 
Côtes de Saint-Mont  Кот де Сен-Мон 

 
Côtes de Toul  Кот де Туль 

 
Côtes du Brulhois  Кот дю Брюлуа 
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Côtes du Forez  Кот дю Форез 

 
Côtes du Jura al dan niet gevolgd door 

'mousseux'  

Кот дю Жюра al dan niet gevolgd door 

'муссьо'  

 
Côtes du Lubéron  Кот дю Люберон 

 
Côtes du Marmandais  Кот дю Марманде 

 
Côtes du Rhône  Кот дю Рон  

 
Côtes du Roussillon  Кот дю Русійон  

 
Côtes du Roussillon Villages al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Кот дю Русійон Вілляж al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Côtes du Ventoux  Кот дю Ванту 

 
Côtes du Vivarais  Кот дю Віваре 

 
Cour-Cheverny al dan niet gevolgd door 

Val de Loire  

Кур-Шеверні al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Crémant d'Alsace  Креман д'Ельзас  

 
Crémant de Bordeaux  Креман де Бордо  

 
Crémant de Bourgogne  Креман де Бурґонь  

 
Crémant de Die  Креман де Ді  

 
Crémant de Limoux  Креман де Ліму  

 
Crémant de Loire  Креман де Луар  

 
Crémant du Jura  Креман дю Жюра  

 
Crépy  Крепі  
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Criots-Bâtard-Montrachet  Кріо-Батар-Монраше  

 
Crozes-Hermitage 

 

Gelijkwaardige term: Crozes-Ermitage  

Кроз-Ермітаж  

 

Gelijkwaardige term: Кроз-Ермітаж 

 
Échezeaux  Ешезо 

 
Entre-Deux-Mers  Антр-де-Мер 

 
Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge  Антр-де-Мер -О-Бенож  

 
Faugères  Фожер  

 
Fiefs Vendéens al dan niet gevolgd door 

Brem  

Фьєф Вандеен al dan niet gevolgd door 

Брем 

 
Fiefs Vendéens al dan niet gevolgd door 

Mareuil  

Фьєф Вандеен al dan niet gevolgd door 

Марей 

 
Fiefs Vendéens al dan niet gevolgd door 

Pissotte  

Фьєф Вандеен al dan niet gevolgd door 

Піссотт 

 
Fiefs Vendéens al dan niet gevolgd door 

Vix  

Фьєф Вандеен al dan niet gevolgd door 

Вікс 

 
Fitou  Фіту 

 
Fixin  Фіксен 

 
Fleurie  Флері  

 
Floc de Gascogne  Флок де Ґасконь  

 
Fronsac  Фронзак 

 
Frontignan al dan niet voorafgegaan door 

'Muscat de' of 'Vin de'  

Фронтіньян al dan niet voorafgegaan 

door 'Муска де' of 'Вен де'  
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Gaillac al dan niet gevolgd door 

'mousseux'  

Ґайяк al dan niet gevolgd door 'муссьо'  

 
Gaillac premières côtes  Ґайяк прем’єр Кот  

 
Gevrey-Chambertin  Жевре-Шамбертен  

 
Gigondas  Жіґондас 

 
Givry  Жіврі  

 
Grand Roussillon al dan niet gevolgd door 

'Rancio'  

Ґран Русійон al dan niet gevolgd door 

'Рансіо'  

 
Grand-Échezeaux  Ґран-Ешезо  

 
Graves al dan niet gevolgd door 

'supérieures'  

Ґрав al dan niet gevolgd door 

'Сюперіор'  

 
Graves de Vayres  Ґрав де Вейр  

 
Griotte-Chambertin  Ґріот-Шамбертен  

 
Gros plant du Pays nantais  Ґро пля дю Пеї Нанте 

 
Haut-Médoc  О-Медок  

 
Haut-Montravel  О-Монравель 

 
Haut-Poitou  О-Пуату 

 
Hermitage 

 

Gelijkwaardige term: l'Hermitage / 

Ermitage / l'Ermitage  

Ермітаж  

Gelijkwaardige term: л'Ермітаж / 

Ермітаж / л’Ермітаж 

 
Irancy  Ірансі 

 
Irouléguy  Ірулеґі 
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Jasnières al dan niet gevolgd door Val de 

Loire  

Жаньєр al dan niet gevolgd door Валь 

де Луар  

 
Juliénas  Жюлієнас 

 
Jurançon al dan niet gevolgd door 'sec'  Жюрансон al dan niet gevolgd door 

'сек'  

 
L'Étoile al dan niet gevolgd door 

'mousseux'  

Л’Етуаль al dan niet gevolgd door 

'муссьо'  

 
La Grande Rue  Ля Ґранд Рю  

 
Ladoix al dan niet gevolgd door 'Côte de 

Beaune' of 'Côte de Beaune-Villages'  

Лядуа al dan niet gevolgd door 'Кот де 

Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Lalande de Pomerol  Лялянд де Помероль 

 
Latricières-Chambertin  Лятрісьєр-Шамбертен  

 
Les Baux de Provence  Ле Бо де Прованс  

 
Limoux  Ліму  

 
Lirac  Лірак 

 
Listrac-Médoc  Лістрак-Медок  

 
Loupiac  Лупіак 

 
Lussac-Saint-Émilion  Люссак-Сeнт-Емільйон 

 
Mâcon al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid, al 

dan niet gevolgd door 'Supérieur' of 

'Villages' 

 

Gelijkwaardige term: Pinot-Chardonnay-

Mâcon  

Макон al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door 

'Сюперіор' of 'Вілляж'  

Gelijkwaardige term: Піно-Шардонне-

Макон 

 
Macvin du Jura  Maквен дю Жюра  
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Madiran  Maдіран  

 
Maranges al dan niet gevolgd door Clos de 

la Boutière  

Маранж al dan niet gevolgd door Кло 

де ля Бутьєр 

 
Maranges al dan niet gevolgd door La 

Croix Moines  

Маранж al dan niet gevolgd door Ля 

Круа Муан  

 
Maranges al dan niet gevolgd door La 

Fussière  

Маранж al dan niet gevolgd door Ля 

Фюссьєр  

 
Maranges al dan niet gevolgd door Le Clos 

des Loyères  

Маранж al dan niet gevolgd door Ле 

Кло де Луайєр 

 
Maranges al dan niet gevolgd door Le Clos 

des Rois  

Маранж al dan niet gevolgd door Ле 

Кло де Руа 

 
Maranges al dan niet gevolgd door Les 

Clos Roussots  

Маранж al dan niet gevolgd door Ле 

Кло Руссо 

 
Maranges al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Маранж al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Maranges al dan niet gevolgd door 'Côte 

de Beaune' of 'Côte de Beaune-Villages'  

Маранж al dan niet gevolgd door 'Кот 

де Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Marcillac  Марсійяк 

 
Margaux  Марґо 

 
Marsannay al dan niet gevolgd door 'rosé'  Марсанне al dan niet gevolgd door 

"розе"  

 
Maury al dan niet gevolgd door 'Rancio'  Морі al dan niet gevolgd door 'Рансіо'  

 
Mazis-Chambertin  Мазі-Шамбертен  

 
Mazoyères-Chambertin  Мазойєр-Шамбертен  

 
Médoc  Медок  
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Menetou-Salon al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door Val de 

Loire  

Менету-Салон al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door Валь 

де Луар  

 
Mercurey  Меркюрей 

 
Meursault al dan niet gevolgd door 'Côte 

de Beaune' of 'Côte de Beaune-Villages'  

Мерсо al dan niet gevolgd door 'Кот де 

Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Minervois  Мінервуа  

 
Minervois-La-Livinière  Мінервуа -Ля-Лівіньєр 

 
Monbazillac  Монбазіяк 

 
Montagne Saint-Émilion  Монтань Сeнт-Емільйон  

 
Montagny  Монтаньї 

 
Monthélie al dan niet gevolgd door 'Côte 

de Beaune' of 'Côte de Beaune-Villages'  

Монтелі al dan niet gevolgd door 'Кот 

де Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Montlouis-sur-Loire al dan niet gevolgd 

door Val de Loire, al dan niet gevolgd door 

'mousseux' of 'pétillant'  

Монлуї-сюр-Луар al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар, al dan niet gevolgd 

door 'муссьо' of 'петійян'  

 
Montrachet  Монраше  

 
Montravel  Монравель 

 
Morey-Saint-Denis  Морей-Сен-Дені  

 
Morgon  Морґон 

 
Moselle  Мозель 

 
Moulin-à-Vent  Мулен-а-Ван  
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Moulis 

 

Gelijkwaardige term: Moulis-en-Médoc  

Мулі 

Gelijkwaardige term: Мулі-ан-Медок  

 
Muscadet al dan niet gevolgd door Val de 

Loire  

Мюскаде al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Muscadet-Coteaux de la Loire al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Мюскаде-Кото де ля Луар al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Muscadet-Côtes de Grandlieu al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Мюскаде-Кот де Ґран-Льє al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Muscadet-Sèvre et Maine al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Мюскаде-Севр е Мен al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Muscat de Beaumes-de-Venise  Муска де Бом-де-Веніз  

 
Muscat de Lunel  Муска де Люнель 

 
Muscat de Mireval  Муска де Міреваль  

 
Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois  Муска де Сен-Жан-де-Мінервуа  

 
Muscat du Cap Corse  Муска дю Cap Корс  

 
Musigny  Мюзіньї 

 
Néac  Неак 

 
Nuits 

 

Gelijkwaardige term: Nuits-Saint-Georges  

Нюї  

Gelijkwaardige term: Нюї-Сен-Жорж  

 
Orléans al dan niet gevolgd door Cléry  Орлеан al dan niet gevolgd door Клері 

 
Pacherenc du Vic-Bilh al dan niet gevolgd 

door 'sec'  

Пашеренк дю Вік Біль al dan niet 

gevolgd door 'сек'  
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Palette  Палетт  

 
Patrimonio  Патрімоніо  

 
Pauillac  Пойяк 

 
Pécharmant  Пешарман 

 
Pernand-Vergelesses al dan niet gevolgd 

door 'Côte de Beaune' of 'Côte de Beaune-

Villages'  

Пернан-Вержелес al dan niet gevolgd 

door 'Кот де Бон' of 'Кот де Бон-

Вілляж'  

 
Pessac-Léognan  Пессак-Леоньян  

 
Petit Chablis al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Петі Шаблі al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid  

 
Pineau des Charentes 

 

Gelijkwaardige term: Pineau Charentais  

Піно де Шарант  

Gelijkwaardige term: Піно Шаранте 

 
Pomerol  Помроль 

 
Pommard  Поммар 

 
Pouilly-Fuissé  Пуйї-Фюїссе 

 
Pouilly-Loché  Пуйї -Лоше 

 
Pouilly-sur-Loire al dan niet gevolgd door 

Val de Loire 

 

Gelijkwaardige term: Blanc Fumé de 

Pouilly / Pouilly-Fumé  

Пуйї -сюр-Луар al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

Gelijkwaardige term: Блан Фюме де 

Пуйї / Пуйї -Фюме  

 
Pouilly-Vinzelles  Пуйї -Вензель  

 
Premières Côtes de Blaye  Прем’єр Кот де Бляй 
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Premières Côtes de Bordeaux al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Прем’єр Кот де Бордо al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Puisseguin-Saint-Emilion  Пюїссеген-Сeнт-Емільйон 

 
Puligny-Montrachet al dan niet gevolgd 

door 'Côte de Beaune' of 'Côte de Beaune-

Villages'  

Пюліньї-Монраше al dan niet gevolgd 

door 'Кот де Бон' of 'Кот де Бон-

Вілляж'  

 
Quarts de Chaume al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Кар де Шом al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Quincy al dan niet gevolgd door Val de 

Loire  

Кансі al dan niet gevolgd door Валь де 

Луар  

 
Rasteau al dan niet gevolgd door 'Rancio'  Расто al dan niet gevolgd door 'Рансіо'  

 
Régnié  Реньє 

 
Reuilly al dan niet gevolgd door Val de 

Loire  

Рейї al dan niet gevolgd door Валь де 

Луар  

 
Richebourg  Рішбур 

 
Rivesaltes al dan niet gevolgd door 

'Rancio', al dan niet voorafgegaan door 

'Muscat'  

Рівезальт al dan niet gevolgd door 

'Рансіо', al dan niet voorafgegaan door 

'Муска'  

 
Romanée (La)  Романе (Ля)  

 
Romanée Contie  Романе Конті  

 
Romanée Saint-Vivant  Романе Сен-Віван 

 
Rosé de Loire al dan niet gevolgd door Val 

de Loire  

Розе де Луар al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Rosé des Riceys  Розе де Рісе 

 
Rosette  Розет 
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Roussette de Savoie al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Руссет де Савуа al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Ruchottes-Chambertin  Рюшот-Шамбертен  

 
Rully  Рюллі 

 
Saint-Amour  Сент-Амур  

 
Saint-Aubin al dan niet gevolgd door 'Côte 

de Beaune' of 'Côte de Beaune-Villages'  

Сент-Обен al dan niet gevolgd door 

'Кот де Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Saint-Bris  Сен-Брі 

 
Saint-Chinian  Сен-Шіньян 

 
Saint-Émilion  Сент-Емільйон  

 
Saint-Émilion Grand Cru  Сент-Емільйон Ґран Крю  

 
Saint-Estèphe  Сент-Естеф 

 
Saint-Georges-Saint-Émilion  Сен-Жорж-Сент-Емільйон  

 
Saint-Joseph  Сен-Жозеф 

 
Saint-Julien  Сен-Жюльєн  

 
Saint-Nicolas-de-Bourgueil al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Сен-Ніколя-де-Бурґей al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Saint-Péray al dan niet gevolgd door 

'mousseux'  

Сен-Пере al dan niet gevolgd door 

'муссьо'  

 
Saint-Pourçain  Сен-Пурсен 
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Saint-Romain al dan niet gevolgd door 

'Côte de Beaune' of 'Côte de Beaune-

Villages'  

Сен-Ромен al dan niet gevolgd door 

'Кот де Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Saint-Véran  Сен-Веран  

 
Sainte-Croix du Mont  Сент-Круа дю Мон  

 
Sainte-Foy Bordeaux  Сент-Фуа Бордо  

 
Sancerre  Сансер 

 
Santenay al dan niet gevolgd door 'Côte de 

Beaune' of 'Côte de Beaune-Villages'  

Сантене al dan niet gevolgd door 'Кот 

де Бон' of 'Кот де Бон-Вілляж'  

 
Saumur al dan niet gevolgd door Val de 

Loire al dan niet gevolgd door 'mousseux' 

of 'pétillant'  

Сомюр al dan niet gevolgd door Валь 

де Луар al dan niet gevolgd door 

'муссьо' of 'петійян'  

 
Saumur-Champigny al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Сомюр-Champigny al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Saussignac  Соссіньяк 

 
Sauternes  Сотерн 

 
Savennières al dan niet gevolgd door Val 

de Loire  

Савеньєр al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Savennières-Coulée de Serrant al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Савеньєр -Куле де Серран al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Savennières-Roche-aux-Moines al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Савеньєр-Рош-о-Муан al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Savigny-les-Beaune al dan niet gevolgd 

door 'Côte de Beaune' of 'Côte de Beaune-

Villages' 

Савіньї-ле-Бон al dan niet gevolgd 

door 'Кот де Бон' of 'Кот де Бон-

Вілляж' 

 
Gelijkwaardige term: Savigny  Gelijkwaardige term Савіньї  
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Seyssel al dan niet gevolgd door 

'mousseux'  

Сессель al dan niet gevolgd door 

'муссьо'  

 
Tâche (La)  Таш (Ля)  

 
Tavel  Тавель 

 
Touraine al dan niet gevolgd door Val de 

Loire, al dan niet gevolgd door 'mousseux' 

of 'pétillant'  

Турен al dan niet gevolgd door Валь де 

Луар, al dan niet gevolgd door 'муссьо' 

of 'петійян'  

 
Touraine Amboise al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Турен Амбуаз al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Touraine Azay-le-Rideau al dan niet 

gevolgd door Val de Loire  

Турен Азе-ле – Рідо al dan niet 

gevolgd door Валь де Луар  

 
Touraine Mestand al dan niet gevolgd door 

Val de Loire  

Турен Местан al dan niet gevolgd door 

Валь де Луар  

 
Touraine Noble Joué al dan niet gevolgd 

door Val de Loire  

Турен Нобль Жуе al dan niet gevolgd 

door Валь де Луар  

 
Tursan  Тюрсан  

 
Vacqueyras  Ваккерас 

 
Valençay  Валенсе 

 
Vin d'Entraygues et du Fel  Вен д’Антреґ e дю Фель 

 
Vin d'Estaing  Вен д’Естен 

 
Vin de Lavilledieu  Вен де Лявільодйо  
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Vin de Savoie al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door 

'mousseux' of 'pétillant'  

Вен де Савуа al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid, al dan niet gevolgd door 

'муссьо' of 'петійян'  

 
Vins du Thouarsais  Вен дю Туарсе 

 
Vins Fins de la Côte de Nuits  Вен Фен де ля Кот де Нюї  

 
Viré-Clessé  Віре-Клессе  

 
Volnay  Вольне 

 
Volnay Santenots  Вольне Сантено 

 
Vosnes Romanée  Вон Романе  

 
Vougeot  Вужо 

 
Vouvray al dan niet gevolgd door Val de 

Loire, al dan niet gevolgd door 'mousseux' 

of 'pétillant'  

Вувре al dan niet gevolgd door Валь де 

Луар, al dan niet gevolgd door 'муссьо' 

of 'петійон'  

 
Agenais  Ажене 

 
Aigues  Еґ 

 
Ain  Ен 

 
Allier  Алльє 

 
Allobrogie  Аллоброжі 

 
Alpes de Haute Provence  Альп де От Прованс  

 
Alpes Maritimes  Альп Марітім  

 
Alpilles  Альпій 
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Ardèche  Ардеш  

 
Argens  Аржан  

 
Ariège  Арьєж 

 
Aude  Од 

 
Aveyron  Аверон 

 
Balmes Dauphinoises  Бальм Дофінуаз  

 
Bénovie  Бенові 

 
Bérange  Беранж 

 
Bessan  Бессан 

 
Bigorre  Бігорр  

 
Bouches du Rhône  Буш дю Рон  

 
Bourbonnais  Бурбонне 

 
Calvados  Кальвадос  

 
Cassan  Кассан 

 
Cathare  Катар 

 
Caux  Ко 

 
Cessenon  Сессенон  

 
Cévennes al dan niet gevolgd door Mont 

Bouquet  

Севенн al dan niet gevolgd door Мон 

Буке  

 
Charentais al dan niet gevolgd door Ile 

d'Oléron  

Шаранте al dan niet gevolgd door Іль 

д’Олерон 
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Charentais al dan niet gevolgd door Ile de 

Ré  

 Шаранте al dan niet gevolgd door Іль 

де Ре  

 
Charentais al dan niet gevolgd door Saint 

Sornin  

Шаранте al dan niet gevolgd door Сен 

Сорнен  

 
Charente  Шарант 

 
Charentes Maritimes  Шарант Марітім 

 
Cher  Шер 

 
Cité de Carcassonne  Сіте де Каркассон  

 
Collines de la Moure  Коллін де ля Мур  

 
Collines Rhodaniennes  Коллін Роданьєн 

 
Comté de Grignan  Комте де Гріньян  

 
Comté Tolosan  Комте Толозан 

 
Comtés Rhodaniens  Комте Роданьєн 

 
Corrèze  Коррез 

 
Côte Vermeille  Кот Вермей  

 
Coteaux Charitois  Кото Шарітуа 

 
Coteaux de Bessilles  Кото де Бессій 

 
Coteaux de Cèze  Кото де Сез  

 
Coteaux de Coiffy  Кото де Куаффі 

 
Coteaux de Fontcaude  Кото де Фонкод 

 
Coteaux de Glanes  Кото де Глан 
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Coteaux de l'Ardèche  Кото де л’Ардеш  

 
Coteaux de la Cabrerisse  Кото де ля Кабреріс 

 
Coteaux de Laurens  Кото де Лоран 

 
Coteaux de l’Auxois  Кото де л'Оксуа 

 
Coteaux de Miramont  Кото де Мірамон  

 
Coteaux de Montélimar  Кото де Монтелімар 

 
Coteaux de Murviel  Кото де Мюрвієль  

 
Coteaux de Narbonne  Кото де Нарбонн 

 
Coteaux de Peyriac  Кото де Пейріяк 

 
Coteaux de Tannay  Кото де Tанне 

 
Coteaux des Baronnies  Кото де Бароні 

 
Coteaux du Cher et de l’Arnon  Кото дю Шер е де л’Арнон  

 
Coteaux du Grésivaudan  Кото дю Грезіводан 

 
Coteaux du Libron  Кото дю Ліброн 

 
Coteaux du Littoral Audois  Кото дю Літораль Одуа 

 
Coteaux du Pont du Gard  Кото дю Пон дю Ґар  

 
Coteaux du Salagou  Кото дю Салаґу 

 
Coteaux du Verdon  Кото дю Вердон 

 
Coteaux d’Enserune  Кото д’Енсерюн  

 
Coteaux et Terrasses de Montauban  Кото е Террасс де Монтобан  
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Coteaux Flaviens  Кото Флавьєн 

 
Côtes Catalanes  Кот Каталан  

 
Côtes de Ceressou  Кот де Серессу 

 
Côtes de Gascogne  Кот де Гасконь  

 
Côtes de Lastours  Кот де Ластур  

 
Côtes de Meuse  Кот де Mьоз 

 
Côtes de Montestruc  Кот де Монтeстрюк 

 
Côtes de Pérignan  Кот де Періньян 

 
Côtes de Prouilhe  Кот де Пруїль 

 
Côtes de Thau  Кот де То  

 
Côtes de Thongue  Кот де Tонґ 

 
Côtes du Brian  Кот дю Бріян  

 
Côtes du Condomois  Кот дю Кондомуа 

 
Côtes du Tarn  Кот дю Tарн 

 
Côtes du Vidourle  Кот дю Відурль  

 
Creuse  Крьоз  

 
Cucugnan  Кюкюньян 

 
Deux-Sèvres   Де-Севр 

 
Dordogne  Дордонь  

 
Doubs  Ду 
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Drôme  Дром  

 
Duché d’Uzès  Дюше д’Узес 

 
Franche-Comté al dan niet gevolgd door 

Coteaux de Champlitte  

Франш-Комте al dan niet gevolgd door 

Кото де Шамплітт  

 
Gard  Ґар 

 
Gers  Жерс 

 
Haute Vallée de l'Orb  От Валле де л'Орб 

 
Haute Vallée de l’Aude  От Валле де л'Од 

 
Haute-Garonne  От Ґаронн  

 
Haute-Marne  От Марн  

 
Haute-Saône  От Сон  

 
Haute-Vienne  От-Віенн  

 
Hauterive al dan niet gevolgd door 

Coteaux du Termenès  

Отрів al dan niet gevolgd door Кото 

дю Teрменес  

 
Hauterive al dan niet gevolgd door Côtes 

de Lézignan  

Отрів al dan niet gevolgd door Кот де 

Лезіньян 

 
Hauterive al dan niet gevolgd door Val 

d’Orbieu  

Отрів al dan niet gevolgd door Валь 

д’Орбйо  

 
Hautes-Alpes  Отз-Альп  

 
Hautes-Pyrénées  От-Пірене  

 
Hauts de Badens  О де Ваданс  

 
Hérault  Еро 
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Île de Beauté  Іль де Боте  

 
Indre  Андр 

 
Indre et Loire  Андр е Луар  

 
Isère  Ізер 

 
Landes  Ланд 

 
Loir et Cher  Луар е Шер  

 
Loire-Atlantique  Луар-Атлантік  

 
Loiret  Луаре 

 
Lot  Лот 

 
Lot et Garonne  Лот е Ґіаронн 

 
Maine et Loire  Мен е Луар  

 
Maures  Мор 

 
Méditerranée  Медітерране 

 
Meuse  Мьоз 

 
Mont Baudile  Мон Боділь  

 
Mont-Caume  Мон-Ком  

 
Monts de la Grage  Монs де ля Граж  

 
Nièvre  Ньєвр 

 
Oc  Oк 
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Périgord al dan niet gevolgd door Vin de 

Domme  

Періґор al dan niet gevolgd door Вен 

де Домм  

 
Petite Crau  Петіт Кро  

 
Principauté d'Orange  Прансіпоте д’Оранж 

 
Puy de Dôme  Пюі де Дом 

 
Pyrénées Orientales  Піренез Орієнталь 

 
Pyrénées-Atlantiques  Піренез Атлантік  

 
Sables du Golfe du Lion  Сабль дю Гольф дю Ліон 

 
Saint-Guilhem-le-Désert  Сен-Ґійем-льо-Дезер  

 
Saint-Sardos  Сен-Сардос  

 
Sainte Baume  Сент-Бом  

 
Sainte Marie la Blanche  Сент-Марі-ля-Бланш 

 
Saône et Loire  Сон-е-Луар 

 
Sarthe  Сарт 

 
Seine et Marne  Сен е Марн  

 
Tarn  Тарн 

 
Tarn et Garonne  Тарн е Гаронн 

 
Terroirs Landais al dan niet gevolgd door 

Coteaux de Chalosse  

Терруар Ланде al dan niet gevolgd 

door Кото де Шалосс  

 
Terroirs Landais al dan niet gevolgd door 

Côtes de L’Adour  

Терруар Ланде al dan niet gevolgd 

door Кот де Л’Адур 
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Terroirs Landais al dan niet gevolgd door 

Sables de l’Océan  

Терруар Ланде al dan niet gevolgd 

door Сабль де л’Осеан  

 
Terroirs Landais al dan niet gevolgd door 

Sables Fauves  

Терруар Ланде al dan niet gevolgd 

door Сабль Фов  

 
Thézac-Perricard  Тезак-Перрікар  

 
Torgan  Торґан 

 
Urfé  Іурфе 

 
Val de Cesse  Валь де Ceсс 

 
Val de Dagne  Валь де Дань 

 
Val de Loire  Валь де Луар 

 
Val de Montferrand  Валь де Монферран 

 
Vallée du Paradis  Валле дю Параді 

 
Var  Вар  

 
Vaucluse  Воклюз 

 
Vaunage  Вонаж  

 
Vendée  Ванде 

 
Vicomté d'Aumelas  Вікомте д'Омеляс  

 
Vienne  Віенн 

 
Vistrenque  Вістренк 

 
Yonne  Йонн 

 
Vermouth de Chambéry Вермут де Шабері 
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ITALIË 
Aglianico del Taburno 

 

Gelijkwaardige term: Taburno  

Альяніко дель Табурно 

 

Gelijkwaardige term:Табурно 

 
Aglianico del Vulture  Альяніко дель Вультуре  

 
Albana di Romagna  Альбана ді Романья  

 
Albugnano  Альбуньяно  

 
Alcamo  Алькамо  

 
Aleatico di Gradoli  Алеатіко ді Градолі  

 
Aleatico di Puglia  Алеатіко ді Пулія  

 
Alezio  Алеціо  

 
Alghero  Альґеро  

 
Alta Langa  Альта Ланга  

 
Alto Adige gevolgd door Colli di Bolzano 

 

Gelijkwaardige term: Südtiroler Bozner 

Leiten  

Альто Адідже gevolgd door Коллі ді 

Больцано 

 

Gelijkwaardige term: Зюдтіролер 

Боцнер Ляйтен  

 
Alto Adige gevolgd door Meranese di 

collina 

 

Gelijkwaardige term: Alto Adige Meranese 

/ Südtirol Meraner Hügel / Südtirol 

Meraner  

Альто Адідже gevolgd door Меранезе 

ді колліна 

 

Gelijkwaardige term: Альто Адідже 

Меранезе /Зюдтіроль Меранер 

Гюґель /Зюдтіроль Меранер  

 
Alto Adige gevolgd door Santa Maddalena 

 

Gelijkwaardige term: Südtiroler 

St.Magdalener  

Альто Адідже gevolgd door Санта 

Маддалена 

 

Gelijkwaardige term: Зюдтіролєр Сент 

Магдаленер  

 
Alto Adige gevolgd door Terlano 

 

Gelijkwaardige term: Südtirol Terlaner  

Альто Адідже gevolgd doorТерлано 

 

Gelijkwaardige term: Зюдтіроль 

Терланер  
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Alto Adige gevolgd door Valle Isarco 

Gelijkwaardige term: Südtiroler Eisacktal / 

Eisacktaler  

Альто Адідже gevolgd door Валле 

Ізарко  

 

Gelijkwaardige term: Зюдтіролер 

Айзакталь /Айзакталер  

 
Alto Adige gevolgd door Valle Venosta 

 

Gelijkwaardige term: Südtirol Vinschgau  

Альто Адідже gevolgd door Валле 

Веноста  

 

Gelijkwaardige term: Зюдтіроль 

Віншґау  

 
Alto Adige 

 

Gelijkwaardige term: dell'Alto Adige / 

Südtirol / Südtiroler  

Альто Адідже  

 

Gelijkwaardige term: дель Альто 

Адідже / Зюдтіроль /Зюдтіролер  

 
Alto Adige 'of' dell'Alto Adige al dan niet 

gevolgd door Bressanone 

 

Gelijkwaardige term: 'of' dell'Alto Adige 

Südtirol 'of' Südtiroler Brixner  

Альто Адідже of дель Альто Адідже 

al dan niet gevolgd door Брессаноне  

 

Gelijkwaardige term: дель Альто 

Адідже Зюдтіроль of Зюдтіролер 

Брікснер  

 
Alto Adige 'of' dell'Alto Adige al dan niet 

gevolgd door Burgraviato 

 

Gelijkwaardige term: 'of' dell'Alto Adige 

Südtirol 'of' Südtiroler Buggrafler  

Альто Адідже of дель Альто Адідже 

al dan niet gevolgd door Бурґравіато  

 

Gelijkwaardige term: дель Альто 

Адідже Зюдтіроль of Зюдтролер 

Буґрафлер  

 
Ansonica Costa dell'Argentario  Ансоніка Коста дель Арджентаріо  

 
Aprilia  Апріліа  

 
Arborea  Арбореа  

 
Arcole  Арколе  

 
Assisi  Ассізі 

 
Asti al dan niet gevolgd door 'spumante' of 

voorafgegaan door 'Moscato'  

Асті al dan niet gevolgd door 

'spumante' of voorafgegaan door 

'Москато'  
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Atina  Атіна  

 
Aversa  Аверса  

 
Bagnoli di Sopra 

 

Gelijkwaardige term: Bagnoli  

Баньолі ді Сопра 

 

Gelijkwaardige term: Баньолі  

 
Barbaresco  Барбареско  

 
Barbera d'Alba  Барбера д’Альба  

 
Barbera d'Asti al dan niet gevolgd door 

Colli Astiani o Astiano  

Барбера д’Асті al dan niet gevolgd 

door Коллі Астіані “чи” Астіано  

 
Barbera d'Asti al dan niet gevolgd door 

Nizza  

Барбера д’Асті al dan niet gevolgd 

door Ніцца 

 
Barbera d'Asti al dan niet gevolgd door 

Tinella  

Барбера д’Асті al dan niet gevolgd 

doorТінелла  

 
Barbera del Monferrato  Барбера дель Монферрато  

 
Barbera del Monferrato Superiore  Барбера дель Монферрато Суперіоре  

 
Barco Reale di Carmignano 

 

Gelijkwaardige term: Rosato di 

Carmignano / Vin santo di Carmignano / 

Vin Santo di Carmignano occhio di pernice 

Барко Реале ді Карміньяно  

 

Gelijkwaardige term: Розато ді 

Карміньяно/Він санто ді 

Карміньяно/Він санто ді Карміньяно 

оккьо ді перніче  

 
Bardolino  Бардоліно  

 
Bardolino Superiore  Бардоліно Суперіоре  

 
Barolo  Бароло 

 
Bianchello del Metauro  Б’янкелло дель Метауро  
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Bianco Capena  Б’янко Капена  

 
Bianco dell'Empolese  Б’янко дель Емполезе  

 
Bianco della Valdinievole  Б’янко делла Вальдіньєволе  

 
Bianco di Custoza 

 

Gelijkwaardige term: Custoza  

Б’янко ді Кустоза  

 

Gelijkwaardige term: Кустоза  

 
Bianco di Pitigliano  Б’янко ді Пітільяно  

 
Bianco Pisano di San Torpè  Б’янко Пізано ді Сан Торпе  

 
Biferno  Біферно  

 
Bivongi  Бівонджі  

 
Boca  Бока  

 
Bolgheri al dan niet gevolgd door Sassicaia  Больґері al dan niet gevolgd door 

Сассікайя  

 
Bosco Eliceo  Боско Елічео  

 
Botticino  Боттічіно  

 
Brachetto d'Acqui 

 

Gelijkwaardige term: Acqui  

Бракетто д’Акві  

 

Gelijkwaardige term: Акві  

 
Bramaterra  Браматерра  

 
Breganze  Бреганце  

 
Brindisi  Бріндізі  

 
Brunello di Montalcino  Брунелло ді Монтальчіно  
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Cacc'e Mmitte di Lucera  Качче ммітте ді Лучера 

 
Cagnina di Romagna  Каніна ді Романья  

 
Campi Flegrei  Кампі Флегреі  

 
Campidano di Terralba 

 

Gelijkwaardige term: Terralba  

Кампідано ді Терральба 

 

Gelijkwaardige term: Терральба  

 
Canavese  Канавезе  

 
Candia dei Colli Apuani  Кандія деі Коллі Апуані  

 
Cannonau di Sardegna al dan niet gevolgd 

door Capo Ferrato  

Каннонау ді Сарденья al dan niet 

gevolgd door Капо Феррато  

 
Cannonau di Sardegna al dan niet gevolgd 

door Jerzu  

Каннонау ді Сарденья al dan niet 

gevolgd door Йерцу 

 
Cannonau di Sardegna al dan niet gevolgd 

door Oliena / Nepente di Oliena  

Каннонау ді Сарденья al dan niet 

gevolgd door Олієна /Непенте ді 

Олієна 

 
Capalbio  Капальбіо  

 
Capri  Капрі  

 
Capriano del Colle  Капріано дель Колле  

 
Carema  Карема  

 
Carignano del Sulcis  Каріньяно дель Сульчіс  

 
Carmignano  Карміньяно  

 
Carso  Карсо  
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Castel del Monte  Кастель дель Монте  

 
Castel San Lorenzo  Кастель Сан Лоренцо  

 
Casteller  Кастеллер  

 
Castelli Romani  Кастеллі Романі  

 
Cellatica  Челлатіка  

 
Cerasuolo di Vittoria  Черасуоло ді Вітторіа  

 
Cerveteri  Черветері  

 
Cesanese del Piglio 

 

Gelijkwaardige term: Piglio  

Чезанезе дель Пільйо  

 

Gelijkwaardige term: Пільйо  

 
Cesanese di Affile 

 

Gelijkwaardige term: Affile  

Чезанезе ді Аффіле  

 

Gelijkwaardige term: Аффіле  

 
Cesanese di Olevano Romano 

 

Gelijkwaardige term: Olevano Romano  

Чезанезе ді Олевано Романо  

 

Gelijkwaardige term: Олевано Романо  

 
Chianti al dan niet gevolgd door Colli 

Aretini  

К’янті al dan niet gevolgd door Коллі 

Аретіні  

 
Chianti al dan niet gevolgd door Colli 

Fiorentini  

К’янті al dan niet gevolgd door Коллі 

Фьорентіні  

 
Chianti al dan niet gevolgd door Colli 

Senesi  

К’янті al dan niet gevolgd door Коллі 

Сенезі  

 
Chianti al dan niet gevolgd door Colline 

Pisane  

К’янті al dan niet gevolgd door 

Колліне Пізане  
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Chianti al dan niet gevolgd door 

Montalbano  

К’янті al dan niet gevolgd door 

Монтальбано  

 
Chianti al dan niet gevolgd door 

Montespertoli  

К’янті al dan niet gevolgd door 

Монтеспертолі  

 
Chianti al dan niet gevolgd door Rufina  К’янті al dan niet gevolgd door Руфіна  

 
Chianti Classico  К’янті Классіко  

 
Cilento  Чіленто  

 
Cinque Terre al dan niet gevolgd door 

Costa da Posa 

 

Gelijkwaardige term: Cinque Terre 

Sciacchetrà  

Чінкве Терре al dan niet gevolgd door 

Коста да Поза  

 

Gelijkwaardige term: Чінкве Терре 

Шаккетра  

 
Cinque Terre al dan niet gevolgd door 

Costa de Campu 

 

Gelijkwaardige term: Cinque Terre 

Sciacchetrà  

Чінкве Терре al dan niet gevolgd door 

Коста де Кампу 

 

Gelijkwaardige term: Чінкве Терре 

Шаккетра  

 
Cinque Terre al dan niet gevolgd door 

Costa de Sera 

 

Gelijkwaardige term: Cinque Terre 

Sciacchetrà  

Чінкве Терре al dan niet gevolgd door 

Коста де Сера  

 

Gelijkwaardige term: Чінкве Терре 

Шаккетра  

 
Circeo  Чірчео 

 
Cirò  Чіро  

 
Cisterna d'Asti  Чістерна д’Асті 

 
Colli Albani  Коллі Альбані  

 
Colli Altotiberini  Коллі Альтотіберіні  

 
Colli Amerini  Коллі Амеріні  
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Colli Berici  Коллі Берічі  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Colline di Oliveto  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Колліне ді Олівєто  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Colline di Riosto  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Колліне ді Ріосто  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Colline Marconiane  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Колліне Марконьяне  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Monte San Pietro  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Монте Сан П’єтро  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Serravalle  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Серравалле  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Terre di Montebudello  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Терре ді Монтебуделло  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

Zola Predosa  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door Дзола Предоза  

 
Colli Bolognesi al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Коллі Болоньєзі al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Colli Bolognesi Classico - Pignoletto  Коллі Болоньєзі Классіко – 

Піньолетто  

 
Colli d'Imola  Коллі д’Імола  

 
Colli del Trasimeno 

 

Gelijkwaardige term: Trasimeno  

Коллі дель Тразімено  

 

Gelijkwaardige term: Тразімено  

 
Colli dell'Etruria Centrale  Коллі дель Етрурія Чентрале  

 
Colli della Sabina  Коллі делла Сабіна  
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Colli di Conegliano al dan niet gevolgd 

door Fregona  

Коллі ді Конельяно al dan niet 

gevolgd door Фрегона  

 
Colli di Conegliano al dan niet gevolgd 

door Refrontolo  

Коллі ді Конельяно al dan niet 

gevolgd door Рефронтоло  

 
Colli di Faenza  Коллі ді Фаенца  

 
Colli di Luni  Коллі ді Луні  

 
Colli di Parma  Коллі ді Парма  

 
Colli di Rimini  Коллі ді Ріміні  

 
Colli di Scandiano e di Canossa  Коллі ді Скандьяно е ді Каносса  

 
Colli Etruschi Viterbesi  Коллі Етрускі Вітербезі  

 
Colli Euganei  Коллі Еуганеі  

 
Colli Lanuvini  Коллі Ланувіні  

 
Colli Maceratesi  Коллі Мачератезі  

 
Colli Martani  Коллі Мартані  

 
Colli Orientali del Friuli al dan niet 

gevolgd door Cialla  

Коллі Орієнталі дель Фріулі al dan 

niet gevolgd door Чялла  

 
Colli Orientali del Friuli al dan niet 

gevolgd door Rosazzo  

Коллі Орієнталі дель Фріулі al dan 

niet gevolgd door Розаццо  

 
Colli Orientali del Friuli al dan niet 

gevolgd door Schiopettino di Prepotto  

Коллі Орієнталі дель Фріулі al dan 

niet gevolgd door Скьопеттіно ді 

Препотто  

 
Colli Orientali del Friuli Picolit al dan niet 

gevolgd door Cialla  

Коллі Орієнталі дель Фріулі Піколіт 

al dan niet gevolgd door Чіалла  
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Colli Perugini  Коллі Перуджіні  

 
Colli Pesaresi al dan niet gevolgd door 

Focara  

Коллі Пезарезі al dan niet gevolgd 

door Фокара  

 
Colli Pesaresi al dan niet gevolgd door 

Roncaglia  

Коллі Пезарезі al dan niet gevolgd 

door Ронкалья  

 
Colli Piacentini al dan niet gevolgd door 

Gutturnio  

Коллі П’ячентіні al dan niet gevolgd 

door Гуттурніо  

 
Colli Piacentini al dan niet gevolgd door 

Monterosso Val d'Arda  

Коллі П’ячентіні al dan niet gevolgd 

door Монтероссо Валь д’Арда  

 
Colli Piacentini al dan niet gevolgd door 

Val Trebbia  

Коллі П’ячентіні al dan niet gevolgd 

door Валь Треб’я  

 
Colli Piacentini al dan niet gevolgd door 

Valnure  

Коллі П’ячентіні al dan niet gevolgd 

door Вальнуре  

 
Colli Piacentini al dan niet gevolgd door 

Vigoleno  

Коллі П’ячентіні al dan niet gevolgd 

door Віґолено  

 
Colli Romagna centrale  Коллі Романья чентрале  

 
Colli Tortonesi  Коллі Тортонезі  

 
Collina Torinese  Колліна Торінезе  

 
Colline di Levanto  Колліне ді Леванто  

 
Colline Joniche Taratine  Колліне йоніке Таратіне 

 
Colline Lucchesi  Колліне Луккезі  

 
Colline Novaresi  Колліне Новарезі  

 
Colline Saluzzesi  Колліне Салуццезі  
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Collio Goriziano 

 

Gelijkwaardige term: Collio  

Кольйо Горіціано Gelijkwaardige 

term: Кольйо  

 
Conegliano - Valdobbiadene al dan niet 

gevolgd door Cartizze 

 

Gelijkwaardige term: Conegliano 'of' 

Valdobbiadene  

Конельяно – Вальдоб’ядене al dan 

niet gevolgd door Картіцце  

Gelijkwaardige term: Конельяно або 

Вальдоб’ядене 

 
Cònero  Конеро  

 
Contea di Sclafani  Контеа ді Склафані  

 
Contessa Entellina  Контесса Ентелліна  

 
Controguerra  Контроґуерра  

 
Copertino  Копертіно  

 
Cori  Корі  

 
Cortese dell'Alto Monferrato  Кортезе дель Альто Монферрато  

 
Corti Benedettine del Padovano  Корті Бенедеттіне дель Падовано  

 
Cortona  Кортона  

 
Costa d'Amalfi al dan niet gevolgd door 

Furore  

Коста д’Амальфі al dan niet gevolgd 

door Фуроре  

 
Costa d'Amalfi al dan niet gevolgd door 

Ravello  

Коста д’Амальфі al dan niet gevolgd 

door Равелло  

 
Costa d'Amalfi al dan niet gevolgd door 

Tramonti  

Коста д’Амальфі al dan niet gevolgd 

door Трамонті  

 
Coste della Sesia  Косте делла Сезія  
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Curtefranca  Куртефранка  

 
Delia Nivolelli  Деліа Ніволеллі  

 
Dolcetto d'Acqui  Дольчетто д’Акві  

 
Dolcetto d'Alba  Дольчетто д’Альба  

 
Dolcetto d'Asti  Дольчетто д’Асті  

 
Dolcetto delle Langhe Monregalesi  Дольчетто делле Ланге Монрегалезі  

 
Dolcetto di Diano d'Alba 

 

Gelijkwaardige term: Diano d'Alba  

Дольчетто ді Діано д’Альба  

Gelijkwaardige term: Діано д’Альба  

 
Dolcetto di Dogliani  Дольчетто ді Дольяні  

 
Dolcetto di Dogliani Superiore 

 

Gelijkwaardige term: Dogliani  

Дольчетто ді Дольяні Суперіоре  

Gelijkwaardige term: Дольяні  

 
Dolcetto di Ovada 

 

Gelijkwaardige term: Dolcetto d'Ovada  

Дольчетто ді Овада  

Gelijkwaardige term: Дольчетто д’ 

Овада  

 
Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada  Дольчетто ді Овада Суперіоре о 

Овада 

 
Donnici  Доннічі  

 
Elba  Eльба  

 
Eloro al dan niet gevolgd door Pachino  Eлоро al dan niet gevolgd door Пакіно  

 
Erbaluce di Caluso 

 

Gelijkwaardige term: Caluso  

Ербалуче ді Калузо  

Gelijkwaardige term: Калузо  

 
Erice  Еріче  
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Esino  Езіно  

 
Est!Est!!Est!!! di Montefiascone  Eст!Eст!!Eст!!! ді Монтеф’ясконе  

 
Etna  Етна  

 
Falerio dei Colli Ascolani 

 

Gelijkwaardige term: Falerio  

Фалеріо деі Коллі Асколані  

Gelijkwaardige term:Фалеріо  

 
Falerno del Massico  Фалерно дель Массіко  

 
Fara  Фара  

 
Faro  Фаро  

 
Fiano di Avellino  Ф’яно ді Авелліно  

 
Franciacorta  Франчіакорта  

 
Frascati  Фраскаті  

 
Freisa d'Asti  Фрейза д’Асті  

 
Freisa di Chieri  Фрейза ді Кьєрі  

 
Friuli Annia  Фріулі Аннья  

 
Friuli Aquileia  Фріулі Аквілея  

 
Friuli Grave  Фріулі Граве  

 
Friuli Isonzo 

 

Gelijkwaardige term: Isonzo del Friuli  

Фріулі Ізонцо 

Gelijkwaardige term: Ізонцо дель 

Фріулі  

 
Friuli Latisana  Фріулі Латізана  
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Gabiano  Ґаб’яно 

 
Galatina  Ґалатіна  

 
Galluccio  Ґаллюччо  

 
Gambellara  Ґамбеллара  

 
Garda  Ґарда  

 
Garda Colli Mantovani  Ґарда Коллі Мантовані  

 
Gattinara  Ґаттінара  

 
Gavi 

 

Gelijkwaardige term: Cortese di Gavi  

Ґаві  

Gelijkwaardige term: Кортезе ді Ґаві  

 
Genazzano  Дженаццано  

 
Ghemme  Ґемме  

 
Gioia del Colle  Джіойя дель Колле  

 
Girò di Cagliari  Джіро ді Кальярі  

 
Golfo del Tigullio  Ґольфо дель Тіґулліо  

 
Gravina  Ґравіна  

 
Greco di Bianco  Ґреко ді Б’янко  

 
Greco di Tufo  Ґреко ді Туфо  

 
Grignolino d'Asti  Ґріньоліно д’Асті  

 
Grignolino del Monferrato Casalese  Ґріньоліно дель Монферрато 

Казалезе  
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Guardia Sanframondi 

 

Gelijkwaardige term: Guardiolo  

Ґвардія Санфрамонді  

Gelijkwaardige term: Ґвардіоло  

 
I Terreni di San Severino   І Террені ді Сан Северіно 

 
Irpinia al dan niet gevolgd door Campi 

Taurasini  

Ірпінія al dan niet gevolgd door Кампі 

Тауразіні  

 
Ischia  Іскья  

 
Lacrima di Morro 

 

Gelijkwaardige term: Lacrima di Morro 

d'Alba  

Лакріма ді Морро  

Gelijkwaardige term: Лакріма ді 

Морро д’Альба  

 
Lago di Caldaro 

 

Gelijkwaardige term: Caldaro / Kalterer / 

Kalterersee  

Лаґо ді Кальдаро  

Gelijkwaardige term: Кальдаро 

/Кальтерер / Кальтерерзее  

 
Lago di Corbara  Лаґо ді Корбара  

 
Lambrusco di Sorbara  Ламбруско ді Сорбара  

 
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro  Ламбруско Ґраспаросса ді 

Кастельветро  

 
Lambrusco Mantovano al dan niet gevolgd 

door Oltre Po Mantovano  

Ламбруско Мантовано al dan niet 

gevolgd door Ольтре По Мантовано  

 
Lambrusco Mantovano al dan niet gevolgd 

door Viadanese-Sabbionetano  

Ламбруско Мантовано al dan niet 

gevolgd door В’яданезе Саббйонетано  

 
Lambrusco Salamino di Santa Croce  Ламбруско Саламіно ді Санта Кроче  

 
Lamezia  Ламеціа  

 
Langhe  Ланґе  

 
Lessona  Лессона 
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Leverano  Леверано  

 
Lison-Pramaggiore  Лізон-Прамаджіоре  

 
Lizzano  Лідцано  

 
Loazzolo  Лоадцоло  

 
Locorotondo  Локоротондо  

 
Lugana  Луґана  

 
Malvasia delle Lipari  Мальвазія делле Ліпарі  

 
Malvasia di Bosa  Мальвазія ді Боза 

 
Malvasia di Cagliari  Мальвазія ді Кальярі  

 
Malvasia di Casorzo d'Asti 

 

Gelijkwaardige term: Cosorzo / Malvasia 

di Cosorzo  

Мальвазія ді Казорцо д’Асті  

 

Gelijkwaardige term: Козорцо / 

Мальвазія ді Козорцо  

 
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco  Мальвазія ді Кастельнуово Дон 

Боско 

 
Mamertino di Milazzo 

 

Gelijkwaardige term: Mamertino  

Мамертіно ді Мілаццо  

 

Gelijkwaardige term: Мамертіно  

 
Mandrolisai  Мандролізай  

 
Marino  Маріно  

 
Marsala  Марсала  

 
Martina 

 

Gelijkwaardige term: Martina Franca  

Мартіна 

 

Gelijkwaardige term: Мартіна Франка  

 
Matino  Матіно  
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Melissa  Мелісса  

 
Menfi al dan niet gevolgd door Bonera  Менфі al dan niet gevolgd door Бонера  

 
Menfi al dan niet gevolgd door Feudo dei 

Fiori  

Менфі al dan niet gevolgd door Феудо 

деі Фьорі  

 
Merlara  Мерлара  

 
Molise 

 

Gelijkwaardige term: del Molise  

Молізе  

 

Gelijkwaardige term: дель Молізе  

 
Monferrato al dan niet gevolgd door 

Casalese  

Монферрато al dan niet gevolgd door 

Казалезе  

 
Monica di Cagliari  Моніка ді Кальярі  

 
Monica di Sardegna  Моніка ді Сарденья  

 
Monreale  Монреале  

 
Montecarlo  Монтекарло  

 
Montecompatri-Colonna 

 

Gelijkwaardige term: Montecompatri / 

Colonna 

Монтекомпатрі- Колонна  

Еквіалент: Монтекомпатрі/ Колонна  

 
Montecucco  Монтекукко  

 
Montefalco  Монтефалько  

 
Montefalco Sagrantino  Монтефалько Сагрантіно  

 
Montello e Colli Asolani  Монтелло е Коллі Азолані  

 
Montepulciano d'Abruzzo al dan niet in 

combinatie met Casauria / Terre di 

Casauria  

Монтепульчано д’Абруццо al dan niet 

in combinatie met Казаурія/Терре ді 

Казаурія  
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Montepulciano d'Abruzzo al dan niet in 

combinatie met Terre dei Vestini  

Монтепульчано д’Абруццо al dan niet 

in combinatie met Терре деі Вестіні  

 
Montepulciano d'Abruzzo al dan niet 

gevolgd door Colline Teramane  

Монтепульчано д’Абруццо al dan niet 

gevolgd door Колліне Терамане  

 
Monteregio di Massa Marittima  Монтереджіо ді Масса Маріттіма  

 
Montescudaio  Монтескудайо  

 
Monti Lessini 

 

Gelijkwaardige term: Lessini  

Монті Лессіні  

 

Gelijkwaardige term: Лессіні  

 
Morellino di Scansano  Морелліно ді Скансано  

 
Moscadello di Montalcino  Москаделло ді Монтальчіно 

 
Moscato di Cagliari  Москато ді Кальярі  

 
Moscato di Pantelleria 

 

Gelijkwaardige term: Passito di Pantelleria 

/ Pantelleria  

Москато ді Пантеллеріа  

 

Gelijkwaardige term: Пассіто ді 

Пантеллеріа / Пантеллеріа  

 
Moscato di Sardegna al dan niet gevolgd 

door Gallura  

Москато ді Сарденья al dan niet 

gevolgd door Ґаллюра  

 
Moscato di Sardegna al dan niet gevolgd 

door Tempio Pausania  

Москато ді Сарденья al dan niet 

gevolgd door Темпіо Паузаніа  

 
Moscato di Sardegna al dan niet gevolgd 

door Tempo  

Москато ді Сарденья al dan niet 

gevolgd door Темпо  

 
Moscato di Siracusa  Москато ді Сіракуза  



EU/UA/Bijlage XXII-D/nl 83 

EU-lidstaat Te beschermen benaming Transcriptie in Oekraïens schrift 

 
Moscato di Sorso-Sennori 

 

Gelijkwaardige term: Moscato di Sorso / 

Moscato di Sennori  

Москато ді Сорсо-Сеннорі  

Gelijkwaardige term: Москато ді 

Сорсо/ Москато ді Сеннорі  

 
Moscato di Trani  Москато ді Трані  

 
Nardò  Нардо  

 
Nasco di Cagliari  Наско ді Кальярі  

 
Nebbiolo d'Alba  Неббіоло д’Альба  

 
Nettuno  Неттуно  

 
Noto  Ното  

 
Nuragus di Cagliari  Нурагус ді Кальярі  

 
Offida  Оффіда  

 
Oltrepò Pavese  Ольтрепо Павезе  

 
Orcia  Орча  

 
Orta Nova  Орта Нова  

 
Orvieto  Орв’єто  

 
Ostuni  Остуні 

 
Pagadebit di Romagna al dan niet gevolgd 

door Bertinoro  

Пагадебіт ді Романья al dan niet 

gevolgd door Бертіноро  

 
Parrina  Парріна  

 
Penisola Sorrentina al dan niet gevolgd 

door Gragnano  

Пенізола Соррентіна al dan niet 

gevolgd door Ґраньяно  
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Penisola Sorrentina al dan niet gevolgd 

door Lettere  

Пенізола Соррентіна al dan niet 

gevolgd door Леттере  

 
Penisola Sorrentina al dan niet gevolgd 

door Sorrento  

Пенізола Соррентіна al dan niet 

gevolgd door Сорренто  

 
Pentro di Isernia 

 

Gelijkwaardige term: Pentro  

Пентро ді Ізернія  

 

Gelijkwaardige term: Пентро  

 
Pergola  Перґола  

 
Piemonte  П’ємонте  

 
Pietraviva  П’єтравіва  

 
Pinerolese  Пінеролезе  

 
Pollino  Полліно  

 
Pomino  Поміно  

 
Pornassio 

 

Gelijkwaardige term: Ormeasco di 

Pornassio  

Порнассіо  

 

Gelijkwaardige term: Ормеаско ді 

Порнассіо  

 
Primitivo di Manduria  Прімітіво ді Мандурія  

 
Ramandolo  Рамандоло  

 
Recioto di Gambellara  Речьото ді Ґамбелляра  

 
Recioto di Soave  Речьото ді Соаве  

 
Reggiano  Реджяно  

 
Reno  Рено 
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Riesi  Рієзі  

 
Riviera del Brenta  Рів’єра дель Брента  

 
Riviera del Garda Bresciano 

 

Gelijkwaardige term: Garda Bresciano  

Рів’єра дель Ґарда Брешяно 

 

Gelijkwaardige term: Ґарда Брешяно  

 
Riviera ligure di Ponente al dan niet 

gevolgd door Albenga / Albengalese  

Рів’єра ліґуре ді поненте al dan niet 

gevolgd door Альбенґа /Альбенґалезе  

 
Riviera ligure di Ponente al dan niet 

gevolgd door Finale / Finalese  

Рів’єра лігуре ді поненте al dan niet 

gevolgd door Фінале /Фіналезе  

 
Riviera ligure di ponente al dan niet 

gevolgd door Riviera dei Fiori  

Рів’єра ліґуре ді поненте al dan niet 

gevolgd door Рів’єра деі Фьорі  

 
Roero  Роеро  

 
Romagna Albana spumante  Романья Альбана спуманте  

 
Rossese di Dolceacqua 

 

Gelijkwaardige term: Dolceacqua  

Россезе ді Дольчеаква  

 

Gelijkwaardige term: Дольчеаква  

 
Rosso Barletta  Россо Барлетта  

 
Rosso Canosa al dan niet gevolgd door 

Canusium  

Россо Каноза al dan niet gevolgd door 

Канузіум  

 
Rosso Conero  Россо Конеро  

 
Rosso di Cerignola  Россо ді Черіньола  

 
Rosso di Montalcino  Россо ді Монтальчіно  

 
Rosso di Montepulciano  Россо ді Монтепульчано  
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Rosso Orvietano 

 

Gelijkwaardige term: Orvietano Rosso  

Россо Орв’єтано  

Gelijkwaardige term: Орв’єтано Россо 

 
Rosso Piceno  Россо Пічено  

 
Rubino di Cantavenna  Рубіно ді Кантавенна  

 
Ruchè di Castagnole Monferrato  Руке ді Кастаньоле Монферрато  

 
Salaparuta  Салапарута  

 
Salice Salentino  Саліче Салентіно  

 
Sambuca di Sicilia  Самбука ді Січіліа  

 
San Colombano al Lambro 

 

Gelijkwaardige term: San Colombano  

Сан Коломбано аль Ламбро  

 

Gelijkwaardige term: Сан Коломбано  

 
San Gimignano  Сан Джіміньяно  

 
San Ginesio  Сан Джінезіо  

 
San Martino della Battaglia  Сан Мартіно делла Баталлья  

 
San Severo  Сан Северо  

 
San Vito di Luzzi  Сан Віто ді Луцці  

 
Sangiovese di Romagna  Санджіовезе ді Романья  

 
Sannio  Санньо  

 
Sant'Agata de' Goti 

 

Gelijkwaardige term: Sant’Agata dei Goti  

Сант Аґата де Ґоті  

 

Gelijkwaardige term: Сант Аґата деі 

Ґоті  

 
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto  Сант Анна ді Ізола Капо Ріццуто  
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Sant'Antimo  Сант Антімо  

 
Santa Margherita di Belice  Санта Маргеріта ді Беліче  

 
Sardegna Semidano al dan niet gevolgd 

door Mogoro  

Сарденья Семідано al dan niet gevolgd 

door Моґоро  

 
Savuto  Савуто  

 
Scanzo 

 

Gelijkwaardige term: Moscato di Scanzo  

Сканцо 

 

Gelijkwaardige term: Москато ді 

Сканцо  

 
Scavigna  Скавінья  

 
Sciacca  Шакка  

 
Serrapetrona  Серрапетрона  

 
Sforzato di Valtellina 

 

Gelijkwaardige term: Sfursat di Valtellina  

Сфорцато ді Вальтелліна  

 

Gelijkwaardige term: Сфурсат ді 

Вальтелліна  

 
Sizzano  Сіццано  

 
Soave al dan niet gevolgd door Colli 

Scaligeri  

Соаве al dan niet gevolgd door Коллі 

Скаліджері  

 
Soave Superiore  Соаве Суперіоре  

 
Solopaca  Солопака  

 
Sovana  Сована  

 
Squinzano  Сквінцано  

 
Strevi  Стреві  
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Tarquinia  Тарквінія  

 
Taurasi  Тауразі  

 
Teroldego Rotaliano  Терольдего Ротальяно  

 
Terracina 

 

Gelijkwaardige term: Moscato di Terracina  

Террачіна  

 

Gelijkwaardige term: Москато ді 

Террачіна  

 
Terratico di Bibbona al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Терратіко ді Біббона al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 
Terre dell'Alta Val d'Agri  Терре дель Альта Валь д’Агрі  

 
Terre di Casole  Терре ді Казоле  

 
Terre Tollesi 

 

Gelijkwaardige term: Tullum  

Терре Толлезі  

Еквілент: Туллюм  

 
Torgiano  Торджано  

 
Torgiano rosso riserva  Торджано россо різерва  

 
Trebbiano d'Abruzzo  Треб’яно д’Абруццо  

 
Trebbiano di Romagna  Треб’яно ді Романья  

 
Trentino al dan niet gevolgd door Isera / 

d'Isera  

Трентіно al dan niet gevolgd door Ізера 

/ д’Ізера  

 
Trentino al dan niet gevolgd door Sorni  Трентіно al dan niet gevolgd door 

Сорні  

 
Trentino al dan niet gevolgd door Ziresi / 

dei Ziresi  

Трентіно al dan niet gevolgd door 

Цірезі / деі Цірезі  

 
Trento  Тренто  
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Val d'Arbia  Валь д’Арбія  

 
Val di Cornia al dan niet gevolgd door 

Suvereto  

Валь ді Корнія al dan niet gevolgd 

door Суверето  

 
Val Polcèvera al dan niet gevolgd door 

Coronata  

Валь Польчевера al dan niet gevolgd 

door Короната  

 
Valcalepio  Валькалепіо  

 
Valdadige al dan niet gevolgd door Terra 

dei Forti 

 

Gelijkwaardige term: Etschtaler 

Вальдадідже al dan niet gevolgd door 

Терра деі Форті  

 

Gelijkwaardige term: Етшталер 

 
Valdadige Terradeiforti 

 

Gelijkwaardige term: Terradeiforti 

Valdadige  

Вальдадідже Террадеіфорті  

 

Gelijkwaardige term: Террадеіфорті 

Вальдадідже  

 
Valdichiana  Вальдікьяна  

 
Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Arnad-Montjovet 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста al dan niet gevolgd door 

Арнад-Монжове  

 

Gelijkwaardige term: Валле д’Аосте  

 
Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Blanc de Morgex et de la Salle 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста al dan niet gevolgd door 

Блан д Моржо  

 

Gelijkwaardige term: Валле д’Аосте  

 
Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Chambave 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста al dan niet gevolgd door 

Шамбав 

 

Gelijkwaardige term: Валле д’Аосте  
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Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Donnas 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста al dan niet gevolgd door 

Доннас  

 

Gelijkwaardige term: Валле д’Аосте  

 
Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Enfer d'Arvier 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste 

Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Анфер д’Арвiер  

 

Еквівалент: Валле д’Аосте  

 
Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door Nus 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста al dan niet gevolgd door 

Нус 

 

Gelijkwaardige term: Валле д’Аосте  

 
Valle d'Aosta al dan niet gevolgd door 

Torrette 

 

Gelijkwaardige term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста al dan niet gevolgd door 

Торретте 

 

Gelijkwaardige term: Валле д’Аосте 

 
Valpolicella al dan niet gevolgd door 

Valpantena  

Вальполічелла al dan niet gevolgd 

door Вальпантена 

 
Valsusa  Вальсуза 

 
Valtellina Superiore al dan niet gevolgd 

door Grumello  

Вальтелліна Суперіоре al dan niet 

gevolgd door Ґрумелльо  

 
Valtellina Superiore al dan niet gevolgd 

door Inferno  

Вальтелліна Суперіоре al dan niet 

gevolgd door Інферно  

 
Valtellina Superiore al dan niet gevolgd 

door Maroggia  

Вальтелліна Суперіоре al dan niet 

gevolgd door Мароджа  

 
Valtellina Superiore al dan niet gevolgd 

door Sassella  

Вальтелліна Суперіоре al dan niet 

gevolgd door Сасселла  

 
Valtellina Superiore al dan niet gevolgd 

door Valgella  

Вальтелліна Суперіоре al dan niet 

gevolgd door Вальджелла  
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Velletri  Веллетрі  

 
Verbicaro  Вербікаро  

 
Verdicchio dei Castelli di Jesi  Вердіккьо деі Кастеллі ді Йезі  

 
Verdicchio di Matelica  Вердіккьо ді Мателіка  

 
Verduno Pelaverga 

 

Gelijkwaardige term: Verduno  

Вердуно Пелаверґа  

 

Gelijkwaardige term: Вердуно  

 
Vermentino di Gallura  Верментіно ді Ґаллура  

 
Vermentino di Sardegna  Верментіно ді Сарденья  

 
Vernaccia di Oristano  Верначчя ді Орістано  

 
Vernaccia di San Gimignano  Верначчя ді Сан Джіміньяно  

 
Vernaccia di Serrapetrona  Верначчя ді Серрапетрона  

 
Vesuvio  Везувіо  

 
Vicenza  Віченца  

 
Vignanello  Віньянелло  

 
Vin Santo del Chianti  Він Санто дель К’янті  

 
Vin Santo del Chianti Classico  Він Санто дель К’янті Классіко  

 
Vin Santo di Montepulciano  Він Санто ді Мотепульчано  

 
Vini del Piave 

 

Gelijkwaardige term: Piave  

Віні дель П’яве 

 

Gelijkwaardige term: П’яве  
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Vino Nobile di Montepulciano  Віно Нобіле ді Монтепульчано  

 
Vittoria  Вітторіа  

 
Zagarolo  Цагароло  

 
Allerona  Аллерона  

 
Alta Valle della Greve  Альта Валле делла Греве  

 
Alto Livenza  Альто Лівенца  

 
Alto Mincio  Альто Мінчіо  

 
Alto Tirino  Альто Тіріно  

 
Arghillà  Арґілла  

 
Barbagia  Барбаджя 

 
Basilicata  Базіліката  

 
Benaco bresciano  Бенако брешіано  

 
Beneventano  Беневентано  

 
Bergamasca  Бергамаска  

 
Bettona  Беттона  

 
Bianco del Sillaro 

 

Gelijkwaardige term: Sillaro  

Біанко дель Сілларо  

 

Gelijkwaardige term: Сілларо  

 
Bianco di Castelfranco Emilia  Біянко ді Кастельфранко Емілія 

 
Calabria  Калабриа  

 
Camarro  Камарро  
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Campania  Кампанія 

 
Cannara  Каннара  

 
Civitella d'Agliano  Чівітелла д’Альяно  

 
Colli Aprutini  Коллі Апрутіні  

 
Colli Cimini  Коллі Чіміні  

 
Colli del Limbara  Коллі дель Лімбара  

 
Colli del Sangro  Коллі дель Санґро  

 
Colli della Toscana centrale  Коллі делла Тоскана чентрале  

 
Colli di Salerno  Коллі ді Салерно  

 
Colli Trevigiani  Коллі Тревіджяні  

 
Collina del Milanese  Колліна дель Міланезе  

 
Colline di Genovesato  Колліне ді Дженовезато  

 
Colline Frentane  Колліне Френтане  

 
Colline Pescaresi  Колліне Пескарезі  

 
Colline Savonesi  Колліне Савонезі  

 
Colline Teatine  Колліне Театіне  

 
Condoleo  Кондолео  

 
Conselvano  Консельвано  

 
Costa Viola  Коста Віоля  

 
Daunia  Даунія  
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Del Vastese 

 

Gelijkwaardige term: Histonium  

Дель Вастезе  

 

Gelijkwaardige term: Гістоніум  

 
Delle Venezie  Делле Венеціє  

 
Dugenta  Дуджента  

 
Emilia 

 

Gelijkwaardige term: Dell'Emilia  

Емілія  

 

Gelijkwaardige term: Дель Емілія  

 
Epomeo  Епомео  

 
Esaro  Езаро  

 
Fontanarossa di Cerda  Фонтанаросса ді Черда  

 
Forlì  Форлі  

 
Fortana del Taro  Фортана дель Таро  

 
Frusinate 

 

Gelijkwaardige term: del Frusinate  

Фрузінате  

 

Gelijkwaardige term: дель Фрузінате  

 
Golfo dei Poeti La Spezia 

 

Gelijkwaardige term: Golfo dei Poeti  

Гольфо деі Поеті Ла Спеціа  

 

Gelijkwaardige term: Гольфо деі Поеті  

 
Grottino di Roccanova  Гроттіно ді Рокканова  

 
Isola dei Nuraghi  Ізола деі Нураґі  

 
Lazio  Лаціо  

 
Lipuda  Ліпуда  

 
Locride  Локріде  
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Marca Trevigiana  Марка Тревіджіана  

 
Marche  Марке  

 
Maremma Toscana  Маремма Тоскана  

 
Marmilla  Мармілла  

 
Mitterberg tra Cauria e Tel 

 

Gelijkwaardige term: Mitterberg / 

Mitterberg zwischen Gfrill und Toll  

Міттерберг тра Кауріа е Тел  

 

Gelijkwaardige term: Міттерберг / 

Міттерберг цвішен Гфрілл унд Толл  

 
Modena 

 

Gelijkwaardige term: Provincia di Modena 

/ di Modena  

Модена  

 

Gelijkwaardige term: Провінчіа ді 

Модена/Ді Модена  

 
Montecastelli  Монтекастеллі  

 
Montenetto di Brescia  Монтенетто ді Брешя  

 
Murgia  Мурджіа  

 
Narni  Нарні  

 
Nurra  Нурра  

 
Ogliastra  Ольястра  

 
Osco 

 

Gelijkwaardige term: Terre degli Osci  

Оско  

 

Gelijkwaardige term: Терре дельї Оші  

 
Paestum  Пестум  

 
Palizzi  Паліцці  

 
Parteolla  Партеолла  
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Pellaro  Пелларо  

 
Planargia  Планарджіа  

 
Pompeiano  Помпейано  

 
Provincia di Mantova  Провінчіа ді Мантова  

 
Provincia di Nuoro  Провінчіа ді Нуоро  

 
Provincia di Pavia  Провінчіа ді Павіа  

 
Provincia di Verona 

 

Gelijkwaardige term: Veronese  

Провінчіа ді Верона  

 

Gelijkwaardige term: Веронезе  

 
Puglia  Пулья  

 
Quistello  Квістелло  

 
Ravenna  Равенна  

 
Roccamonfina  Роккамонфіна  

 
Romangia  Романджіа  

 
Ronchi di Brescia  Ронкі ді Брешіа  

 
Ronchi Varesini  Ронкі Варезіні  

 
Rotae  Роте  

 
Rubicone  Рубіконе  

 
Sabbioneta  Саббйонета  

 
Salemi  Салемі  

 
Salento  Саленто  
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Salina  Саліна  

 
Scilla  Шілля  

 
Sebino  Себіно  

 
Sibiola  Сібіола  

 
Sicilia  Січілія 

 
Spello  Спелло  

 
Tarantino  Тарантіно  

 
Terrazze Retiche di Sondrio  Террацце Ретіке ді Сондріо  

 
Terre Aquilane 

 

Gelijkwaardige term: Terre dell'Aquila  

Терре Аквілане  

 

Gelijkwaardige term: Терре дель 

Аквіла  

 
Terre del Volturno  Терре дель Вольтурно  

 
Terre di Chieti  Терре ді К’єті  

 
Terre di Veleja  Терре ді Велея  

 
Terre Lariane  Терре Ларіане  

 
Tharros  Таррос  

 
Toscano 

 

Gelijkwaardige term: Toscana  

Тоскано 

 

Gelijkwaardige term: Тоскана  

 
Trexenta  Трексента  

 
Umbria  Умбрія  
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Val di Magra  Валь ді Маґра  

 
Val di Neto  Валь ді Нето  

 
Val Tidone  Валь Тідоне  

 
Valcamonica  Валькамоніка  

 
Valdamato  Вальдамато  

 
Vallagarina  Валлаґаріна  

 
Valle Belice  Валле Беліче  

 
Valle d'Itria  Валле д’Ітрія  

 
Valle del Crati  Валле дель Краті  

 
Valle del Tirso  Валле дель Тірсо  

 
Valle Peligna  Валле Пелінья  

 
Valli di Porto Pino  Валлі ді Порто Піно  

 
Veneto  Венето  

 
Veneto Orientale  Венето Орієнтале  

 
Venezia Giulia  Венеція Джуліа  

 
Vigneti delle Dolomiti 

 

Gelijkwaardige term: Weinberg Dolomiten  

Віньєті делле Доломіті  

 

Gelijkwaardige term: Вайнберг 

Доломітен 

 
Vermouth di Torino Вермут ді Торіно 
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CYPRUS Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη 

 

Gelijkwaardige term: Vouni Panayia - 

Ampelitis  

Вуні Панаяс – Амбеліті 

 

Gelijkwaardige term: Вуні Панаяс – Амбеліті 

 Κουμανδαρία 

 

Gelijkwaardige term: Commandaria 

Кумандарія 

 

Gelijkwaardige term: Кумандарія 

 Κρασοχώρια Λεμεσού al dan niet gevolgd 

door Αφάμης 

 

Gelijkwaardige term: Krasohoria Lemesou 

al dan niet gevolgd door Afames  

Красохор’я Лемесу al dan niet gevolgd door 

Афаміс 

 

Gelijkwaardige term: Красохор’я Лемесу al 

dan niet gevolgd door Афаміс 

 Κρασοχώρια Λεμεσού al dan niet gevolgd 

door Λαόνα 

 

Gelijkwaardige term: Krasohoria Lemesou 

al dan niet gevolgd door Laona  

Красохор’я Лемесу al dan niet gevolgd door 

Лаона  

 

Gelijkwaardige term: Красохор’я Лемесу al 

dan niet gevolgd door Лаона 

 Λαόνα Ακάμα 

 

Gelijkwaardige term: Laona Akama 

Лаона Акама  

 

Gelijkwaardige term: Лаона Акама 

 Πιτσιλιά 

 

Gelijkwaardige term: Pitsilia  

Піціля  

 

Gelijkwaardige term: Піціля 

 Λάρνακα 

 

Gelijkwaardige term: Larnaka  

Ларнака 

 

Gelijkwaardige term: Ларнака 

 Λεμεσός 

 

Gelijkwaardige term: Lemesos  

Лемесос 

 

Gelijkwaardige term: Лемесос 

 Λευκωσία 

 

Gelijkwaardige term: Lefkosia  

Лефкосія 

 

Gelijkwaardige term: Лефкосія 

 Πάφος 

 

Gelijkwaardige term: Pafos  

Пафос 

 

Gelijkwaardige term: Пафос 
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LUXEMBURG Crémant du Luxemboug  Креман дю Люксембург 

 Moselle Luxembourgeoise gevolgd door 

Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher / Born / 

Bous / Burmerange / Canach / Ehnen / 

Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen 

/ Greiveldingen / Grevenmacher, gevolgd 

door Appellation contrôlée  

Мозель Люксембуржуаз gevolgd door Аан/ 

Ассель/ Бехь-

Кляйнмахер/Борн/Бус/Бюрмеранж/Канах/Ен

ен/Еллінґен/Ельвонж/Ерпельдінґен/Ґостінґе

н/Ґревельдінґен/Ґревенмахер, gevolgd door 

Appellation contrôlée 

 Moselle Luxembourgeoise gevolgd door 

Lenningen / Machtum / Mertert / Moersdorf 

/ Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / 

Oberwormeldingen / Remich / Rolling / 

Rosport / Stadtbredimus, gevolgd door 

Appellation contrôlée  

Мозель Люксембуржуаз gevolgd door 

Леннінґен/Махтум/ Мертерт/ 

Мьорсдорф/Мондорф/Нідердонвен/ 

Обердонвен/Обервормельдінген/ Реміхь/ 

Роллінг/ Роспорт/Штадтбредімус, gevolgd 

door Appellation contrôlée 

 Moselle Luxembourgeoise gevolgd door 

Remerschen / Remich / Schengen / 

Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / 

Wasserbilig / Wellenstein / Wintringen of 

Wormeldingen, gevolgd door Appellation 

contrôlée  

Мозель Люксембуржуаз gevolgd door 

Ремершен/Рєміхь/ Шенґен/ Швебсінґен/ 

Штадтбредімус/ Трінтінген/ Вассербіліхь/ 

Веллєнштайн/Вінтрінген/ Вормельдінген, 

gevolgd door Appellation contrôlée 

 Moselle Luxembourgeoise gevolgd door de 

naam van het druivenras, gevolgd door 

Appellation contrôlée  

Мозель Люксембуржуаз gevolgd door de 

naam van het druivenras, gevolgd door 

Appellation contrôlée 



EU/UA/Bijlage XXII-D/nl 101 

EU-lidstaat Te beschermen benaming Transcriptie in Oekraïens schrift 

HONGARIJE Neszmélyi al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

Несмель al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek 

 Badacsonyi al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Бадачонь al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek 

 Balaton  Балатон 

 Balaton-felvidék al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Балатон-фелвідек al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

 Balatonboglár al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Балатонбоґлар al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek 

 Balatonfüred-Csopak al dan niet gevolgd 

door de naam van de subregio, gemeente of 

streek  

Балатонфюред-Чопак al dan niet gevolgd door 

de naam van de subregio, gemeente of streek 

 Bükk al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Бюккі al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek 

 Csongrád al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

Чонґрад al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek 
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 Debrői hárslevelű  Дебрёі харшлевелю 

 Duna  Дуна  

 Etyek-Buda al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Етьєк-Буда al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek 

 Hajós-Baja al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Хайош-Бая al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek 

 Izsáki Arany Sárfehér  Іжакі Арань Шарфехер 

 Kunság al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

Куншаг al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

 Mátra al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Матра al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek  

 Mór al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Мор al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek 

 Nagy-Somló al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Надь-Шомло al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

 Pannonhalma al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

Паннонхалмa al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek  

 Pécs al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Печ al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek  

 Somlói  Шомлоі 

 Somlói Arany  Шомлоі Арань 

 Somlói Nászéjszakák Bora  Шомлоі Насейсакак Бора 

 Sopron al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

Шопрон al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek 

 Szekszárd al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

Сексард al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek 
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 Tokaj al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Токай al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek 

 Tolna al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Толна al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek 

 Villány al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek  

Віллань al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek 

 Villányi védett eredetű classicus  Вілланї вeдетт ередетю классікуш 

 Zala al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio, gemeente of streek  

Зала al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio, gemeente of streek 

 Eger Еґер 

 Egerszóláti Olaszrizling Еґерсолаті Оласрізлінг 

 Káli Калі 

 Neszmély Несмeль 

 Pannon Паннон 

 Tihany Тіхань 

 Alföldi al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Алфьолді al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio, gemeente of streek 

 Balatonmelléki al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Балатонмеллeкі al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio, gemeente of streek 

 Dél-alföldi  Дел-алфьолді 

 Dél-dunántúli  Дел-дунантулі 

 Duna melléki  Дуна меллeкі 

 Duna-Tisza közi  Дуна-Тіса кьозі 

 Dunántúli  Дунантулі 

 Észak-Dunántúli  Есак-Дунантулі 

 Felső-Magyarországi  Фелшьо-мад'ярорсаґі 

 Nyugat-Dunántúli  Нюгaт-Дунантулі 

 Tisza melléki  Тіса меллeкі 

 Tisza völgyi  Тіса вьолді 

 Zempléni  Земплeні 
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MALTA Gozo  Ґоузо 

 Malta  Мальта 

 

Maltese Islands  

Молтіз Айлендс 

NEDERLAND Drenthe  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd  

 Flevoland  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Friesland  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Gelderland  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Groningen  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Limburg  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Noord-Brabant  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Noord-Holland  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Overijssel  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Utrecht  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Zeeland  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 

 Zuid-Holland  Bescherming in deze eerste fase niet verlangd 
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OOSTENRIJK Burgenland al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Бурґенланд al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Carnuntum al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Карнунтум al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Donauland al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Донауланд al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Kamptal al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Кампталь al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Kärnten al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Кернтен al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

 Kremstal al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Кремсталь al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Mittelburgenland al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Міттельбурґенланд al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische eenheid  

 Neusiedlersee al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Нойзідлерзее al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Neusiedlersee-Hügelland al dan niet gevolgd 

door de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Нойзідлерзее -Хюґельланд al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

 Niederösterreich al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Нідерьостеррайх al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Oberösterreich al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Оберьостеррайх al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Salzburg al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Зальцбурґ al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Steiermark al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Штайермарк al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  
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 Süd-Oststeiermark al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid  

Зюд-Остштайермарк al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische eenheid  

 Südburgenland al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Зюдбурґенланд al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Südsteiermark al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Зюдштайермарк al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Thermenregion al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Терменреґіон al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Tirol al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

Тіроль al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

 Traisental al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Трайзенталь al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Vorarlberg al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Форарльберґ al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Wachau al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

Вахау al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

 Weinviertel al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Вайнфіртель al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid  

 Weststeiermark al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

Вестштайермарк al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid  

 Wien al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid  

Віін al dan niet gevolgd door de naam van een 

kleinere geografische eenheid  

 Bergland  Берґланд  

 Steierland  Штайерланд 

 Weinland  Вайнланд  

 Wien  Віін  
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PORTUGAL Alenquer  Аленкер 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Borba  Алентежу al dan niet gevolgd door Борба 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Évora  Алентежу al dan niet gevolgd door Евура 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Granja-

Amareleja  

Алентежу al dan niet gevolgd door Гранжа-

Амарележа 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Moura  Алентежу al dan niet gevolgd door Моура 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Portalegre  Алентежу al dan niet gevolgd door 

Порталегри 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Redondo  Алентежу al dan niet gevolgd door Редонду 

 Alentejo al dan niet gevolgd door 

Reguengos  

Алентежу al dan niet gevolgd door Регенгуш 

 Alentejo al dan niet gevolgd door Vidigueira  Алентежу al dan niet gevolgd door Відігейра 

 Arruda  Арруда 

 Bairrada  Байррада 

 Beira Interior al dan niet gevolgd door 

Castelo Rodrigo  

Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) al dan 

niet gevolgd door Каштелу Родрігу 

 Beira Interior al dan niet gevolgd door Cova 

da Beira  

Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) al dan 

niet gevolgd door Кова да Бейра 

 Beira Interior al dan niet gevolgd door 

Pinhel  

Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) al dan 

niet gevolgd door Піньел 

 Biscoitos  Бішкоітуш  

 Bucelas  Буселаш 

 Carcavelos  Каркавелуш 

 Colares  Кулариш 

 Dão al dan niet gevolgd door Alva  Дау al dan niet gevolgd door Алва 

 Dão al dan niet gevolgd door Besteiros  Дау al dan niet gevolgd door Бештайруш 

 Dão al dan niet gevolgd door Castendo  Дау al dan niet gevolgd door Каштенду 
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 Dão al dan niet gevolgd door Serra da 

Estrela  

Дау al dan niet gevolgd door Серра да 

Ештрела 

 Dão al dan niet gevolgd door Silgueiros  Дау al dan niet gevolgd door Сілґайруш 

 Dão al dan niet gevolgd door Terras de 

Azurara  

Дау al dan niet gevolgd door Терраш ди 

Азурара 

 Dão al dan niet gevolgd door Terras de 

Senhorim  

Дау al dan niet gevolgd door Терраш ди 

Синьорін 

 Dão Nobre  Дау Нобри  

 Douro al dan niet gevolgd door Baixo Corgo 

 

Gelijkwaardige term: Vinho do Douro  

Дору al dan niet gevolgd door Байшу Коргу 

 

Gelijkwaardige term: Віню ду Дору 

 Douro al dan niet gevolgd door Cima Corgo 

 

Gelijkwaardige term: Vinho do Douro  

Дору al dan niet gevolgd door Сіма Коргу 

 

Gelijkwaardige term: Віню ду Дору 

 Douro al dan niet gevolgd door Douro 

Superior 

 

Gelijkwaardige term: Vinho do Douro  

Дору al dan niet gevolgd door Дору Суперіор 

 

Gelijkwaardige term: Віно ду Дору  

 Encostas d’Aire al dan niet gevolgd door 

Alcobaça  

Енкошташ д'Аіри al dan niet gevolgd door 

Алкубаса 

 Encostas d’Aire al dan niet gevolgd door 

Ourém  

Енкошташ д’Aйре al dan niet gevolgd door 

Oурань 

 Graciosa  Грасіоза 

 Lafões  Лафоіш 

 Lagoa  Лагуа 

 Lagos  Лагуш 

 Madeirense  Мадейренси 
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 Madera 

 

Gelijkwaardige term: Madeira / Vinho da 

Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / 

Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira 

Wijn  

Мадера Gelijkwaardige term: Мадейра / Віню 

да Мадейра / Мадейра Вайне / Мадейра 

Уайн / Ван де Мадер / Віно ді Мадера / 

Мадейра Віін 

 Moscatel de Setúbal  Мушкател д Сетубал 

 Moscatel do Douro  Мошкател ду Дору 

 Óbidos  Обідуш 

 Oporto 

 

Gelijkwaardige term: Porto / Vinho do Porto 

/ Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / 

Portvin / Portwijn  

Опорту 

 

Gelijkwaardige term: Порто / Віню ду Порту / 

Ван де Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн 

/ Портван / Портвіін 

 Palmela  Палмела  

 Pico  Піку 

 Portimão  Портімао 

 Ribatejo al dan niet gevolgd door Almeirim  Рібатежу al dan niet gevolgd door Алмейрінь 

 Ribatejo al dan niet gevolgd door Cartaxo  Рібатежу al dan niet gevolgd door Карташу 

 Ribatejo al dan niet gevolgd door Chamusca  Рібатежу al dan niet gevolgd door Шамушка 

 Ribatejo al dan niet gevolgd door Coruche  Рібатежу al dan niet gevolgd door Коруши 

 Ribatejo al dan niet gevolgd door Santarém  Рібатежу al dan niet gevolgd door Сантарень 

 Ribatejo al dan niet gevolgd door Tomar  Рібатежу al dan niet gevolgd door Томар 

 Setúbal  Сетубал 

 Setúbal Roxo  Сетубал Рошу 

 Tavira  Тавіра 
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 Távora-Varosa  Тавра-Вароза 

 Torres Vedras  Ториш Ведраш 

 Trás-os-Montes al dan niet gevolgd door 

Chaves  

Траш-уж-Монтиш al dan niet gevolgd door 

Шавиш 

 Trás-os-Montes al dan niet gevolgd door 

Planalto Mirandês  

Траш-уж-Монтиш al dan niet gevolgd door 

Планалту Мірандеш 

 Trás-os-Montes al dan niet gevolgd door 

Valpaços  

Траш-уж-Монтиш al dan niet gevolgd door 

Валпасуш 

 Vinho do Douro al dan niet gevolgd door 

Baixo Corgo 

 

Gelijkwaardige term: Douro  

Віню ду Дору al dan niet gevolgd door Байшу 

Коргу  

 

Gelijkwaardige term: Дору 

 Vinho do Douro al dan niet gevolgd door 

Cima Corgo 

 

Gelijkwaardige term: Douro  

Віню ду Дору al dan niet gevolgd door Сіма 

Корґу 

 

Gelijkwaardige term: Дору 

 Vinho do Douro al dan niet gevolgd door 

Douro Superior 

 

Gelijkwaardige term: Douro  

Віню ду Дору al dan niet gevolgd door Дору 

Суперіор 

 

Gelijkwaardige term: Дору 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door 

Amarante  

Віню Верде al dan niet gevolgd door 

Амаранти 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door Ave  Віню Верде al dan niet gevolgd door Ави 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door Baião  Віню Верде al dan niet gevolgd door Байао 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door Basto  Віню Верде al dan niet gevolgd door Башту 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door 

Cávado  

Віню Верде al dan niet gevolgd door Каваду 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door Lima  Віню Верде al dan niet gevolgd door Ліма 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door 

Monção e Melgaço  

Віню Верде al dan niet gevolgd door Монсао і 

Мелґасу 
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 Vinho Verde al dan niet gevolgd door Paiva  Віню Верде al dan niet gevolgd door Пайва 

 Vinho Verde al dan niet gevolgd door Sousa  Віню Верде al dan niet gevolgd door Соза 

 Vinho Verde Alvarinho  Віню Верде Алваріню 

 Vinho Verde Alvarinho Espumante  Віню Верде Алваріню Шпуманте 

 Lisboa al dan niet gevolgd door Alta 

Estremadura  

Лішбоа al dan niet gevolgd door Алта 

Ештремадура 

 Lisboa al dan niet gevolgd door Estremadura  Лішбоа al dan niet gevolgd door Ештремадура 

 Tejo  Тежу 

 Vinho Espumante Beiras al dan niet gevolgd 

door Beira Alta  

Віню Шпуманте Бейраш al dan niet gevolgd 

door Бейра Алта 

 Vinho Espumante Beiras al dan niet gevolgd 

door Beira Litoral  

Віню Шпуманте Бейраш al dan niet gevolgd 

door Бейра Літурал 

 Vinho Espumante Beiras al dan niet gevolgd 

door Terras de Sicó  

Віню Шпуманте Бейраш al dan niet gevolgd 

door Терраш ди Сіко 

 Vinho Licoroso Algarve  Віню лікурозу Алґарв 

 Vinho Regional Açores  Віню режіонал Асориш 

 Vinho Regional Alentejano  Віню режіонал Алентежану 

 Vinho Regional Algarve  Віню режіонал Алґгарв 

 Vinho Regional Beiras al dan niet gevolgd 

door Beira Alta  

Віню режіонал Бейраш al dan niet gevolgd 

door Бейра Алта 

 Vinho Regional Beiras al dan niet gevolgd 

door Beira Litoral  

Віню режіонал Бейраш al dan niet gevolgd 

door Бейра Літурал 

 Vinho Regional Beiras al dan niet gevolgd 

door Terras de Sicó  

Віню режіонал Бейраш al dan niet gevolgd 

door Терраш ди Сіко 

 Vinho Regional Duriense  Віню режіонал Дурієнси 

 Vinho Regional Minho  Віню режіонал Міню 
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 Vinho Regional Terras do Sado  Віню режіонал Терраш ду Саду 

 Vinho Regional Terras Madeirenses  Віню режіонал Терраш Мадейренсеш 

 Vinho Regional Transmontano  Віню режіонал Транжмонтану 

ROEMENIË Aiud al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio  

Аюд al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio 

 Alba Iulia al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Алба Юлія al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio 

 Babadag al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Бабадаґ al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio 

 Banat al dan niet gevolgd door Dealurile 

Tirolului  

Банат al dan niet gevolgd door Дялюріле 

Тіролюлюй 

 Banat al dan niet gevolgd door Moldova 

Nouă  

Банат al dan niet gevolgd door Мольдова 

Ноуа 

 Banat al dan niet gevolgd door Silagiu  Банат al dan niet gevolgd door Сіляджю 

 Banu Mărăcine al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio  

Бану Меречіне al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio 

 Bohotin al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Бохотін al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio 

 Cernăteşti - Podgoria al dan niet gevolgd 

door de naam van de subregio  

Чернатешть-Подгорія al dan niet gevolgd 

door de naam van de subregio 

 Coteşti al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Котешть al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio 

 Cotnari  Котнарь  

 Crişana al dan niet gevolgd door Biharia  Крішана al dan niet gevolgd door Біхарія  

 Crişana al dan niet gevolgd door Diosig  Крішана al dan niet gevolgd door Діосіґ 

 Crişana al dan niet gevolgd door Şimleu 

Silvaniei  

Крішана al dan niet gevolgd door Шімлеу 

Сілванієй  
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 Dealu Bujorului al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio  

Деалю Бужорулюй al dan niet gevolgd door 

de naam van de subregio 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door 

Boldeşti  

Деалю Маре al dan niet gevolgd doo 

Болдешть 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door Breaza  Деалю Маре al dan niet gevolgd door Бряза 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door 

Ceptura  

Деалю Маре al dan niet gevolgd door Чептура 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door Merei  Деалю Маре al dan niet gevolgd door Мерей 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door Tohani  Деалю Маре al dan niet gevolgd door Тохань 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door Urlaţi  Деалю Маре al dan niet gevolgd door Урлаць 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door Valea 

Călugărească  

Деалю Маре al dan niet gevolgd door Валеа 

Келюгараска 

 Dealu Mare al dan niet gevolgd door Zoreşti  Деалю Маре al dan niet gevolgd door Зорешть 

 Drăgăşani al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Драґашань al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio 

 Huşi al dan niet gevolgd door Vutcani  Хушь al dan niet gevolgd door Вуткань 

 Iana al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio  

Яна al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio 

 Iaşi al dan niet gevolgd door Bucium  Яшь al dan niet gevolgd door Бучум  

 Iaşi al dan niet gevolgd door Copou  Яшь al dan niet gevolgd door Копоу  

 Iaşi al dan niet gevolgd door Uricani  Яшь al dan niet gevolgd door Урікань  

 Lechinţa al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Лекінца al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio 

 Mehedinţi al dan niet gevolgd door Corcova  Мегедінць al dan niet gevolgd door Коркова  
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 Mehedinţi al dan niet gevolgd door Golul 

Drâncei  

Мегедінць al dan niet gevolgd door Голюль 

Дрнчей 

 Mehedinţi al dan niet gevolgd door Oreviţa  Мегедінць al dan niet gevolgd door Оревіца  

 Mehedinţi al dan niet gevolgd door Severin  Мегедінць al dan niet gevolgd door Северін 

 Mehedinţi al dan niet gevolgd door Vânju 

Mare  

Мегедінць al dan niet gevolgd door Винжу 

Маре 

 Miniş al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio  

Мініш al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio 

 Murfatlar al dan niet gevolgd door 

Cernavodă  

Мурфатляр al dan niet gevolgd door 

Чернавода 

 Murfatlar al dan niet gevolgd door Medgidia  Мурфетляр al dan niet gevolgd door Меджідія 

 Nicoreşti al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Нікорешть al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio 

 Odobeşti al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Одобешть al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio 

 Oltina al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio  

Ольтіна al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio 

 Panciu al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio  

Панчу al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio 

 Pietroasa al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Пієтроаса al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio 

 Recaş al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio  

Рекаш al dan niet gevolgd door de naam van de 

subregio 

 Sâmbureşti al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio  

Симбурешть al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio 

 Sarica Niculiţel al dan niet gevolgd door 

Tulcea  

Саріка Нікуліцель al dan niet gevolgd door 

Тульча  

 Sebeş - Apold al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio  

Себеш - Апольд al dan niet gevolgd door de 

naam van de subregio 
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 Segarcea al dan niet gevolgd door de naam 

van de subregio  

Сеґарча al dan niet gevolgd door de naam van 

de subregio 

 Ştefăneşti al dan niet gevolgd door Costeşti  Штефенешть al dan niet gevolgd door 

Костешть  

 Târnave al dan niet gevolgd door Blaj  Тирнаве al dan niet gevolgd door Бляж 

 Târnave al dan niet gevolgd door Jidvei  Тирнаве al dan niet gevolgd door Жідвей 

 Târnave al dan niet gevolgd door Mediaş  Тирнаве al dan niet gevolgd door Медіаш  

 Colinele Dobrogei al dan niet gevolgd door 

de naam van de subregio  

Колінелє Доброджей al dan niet gevolgd door 

de naam van de subregio 

 Dealurile Crişanei al dan niet gevolgd door 

de naam van de subregio  

Деалюріле Крішаней al dan niet gevolgd door 

de naam van de subregio 

 Dealurile Moldovei of, in voorkomend 

geval, Dealurile Covurluiului  

Деалюріле Молдовей of, in voorkomend 

geval, Деалюріле Ковурлююлюй 

 Dealurile Moldovei of, in voorkomend 

geval, Dealurile Hârlăului  

Деалюріле Молдовей of, in voorkomend 

geval, Деалюріле Хирлеулюй 

 Dealurile Moldovei of, in voorkomend 

geval, Dealurile Huşilor  

Деалюріле Молдовей of, in voorkomend 

geval, Деалюріле Хушілор 

 Dealurile Moldovei of, in voorkomend 

geval, Dealurile Iaşilor  

Деалюріле Молдовей of, in voorkomend 

geval, Деалюріле Яшілор 

 Dealurile Moldovei of, in voorkomend 

geval, Dealurile Tutovei  

Деалюріле Молдовей of, in voorkomend 

geval, Деалюріле Тутовей 

 Dealurile Moldovei of, in voorkomend 

geval, Terasele Siretului  

Деалюріле Молдовей of, in voorkomend 

geval, Тераселє Сіретулюй 

 Dealurile Moldovei  Деалюріле Молдовей  

 Dealurile Munteniei  Деалюріле Мунтенієй 

 Dealurile Olteniei  Деалюріле Ольтенієй 

 Dealurile Sătmarului  Деалюріле Сетмарулюй 

 Dealurile Transilvaniei  Деалюріле Трансільванієй 

 Dealurile Vrancei  Деалюріле Вранчей 

 Dealurile Zarandului  Деалюріле Зарандулюй 

 Terasele Dunării  Тераселе Дунарі 

 Viile Caraşului  Війле Карашулюй 

 Viile Timişului  Війле Тімішулюй 
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SLOVENIË Bela krajina al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

Бела крайна al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of de 

naam van een wijngoed  

 Belokranjec al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

Белокранєц al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of de 

naam van een wijngoed  

 Bizeljsko-Sremič al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid en/of de naam van een wijngoed 

 

Gelijkwaardige term: Sremič-Bizeljsko  

Бізельсько-Среміч al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed 

  

Gelijkwaardige term: Среміч-Бізельско  

 Cviček, Dolenjska al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid en/of de naam van een wijngoed  

Цвічек, Долєньска al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

 Dolenjska al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of 

de naam van een wijngoed  

Долєньска al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of de 

naam van een wijngoed  

 Goriška Brda al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed 

 

Gelijkwaardige term: Brda  

Ґорішка Брда al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

 

Gelijkwaardige term: Брда 

 Kras al dan niet gevolgd door de naam van 

een kleinere geografische eenheid en/of de 

naam van een wijngoed  

Крас al dan niet gevolgd door de naam van een 

kleinere geografische eenheid en/of de naam 

van een wijngoed  

 Metliška črnina al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

Метлішка чрніна al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  
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 Prekmurje al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of 

de naam van een wijngoed 

 

Gelijkwaardige term: Prekmurčan  

Прекмур’є al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of de 

naam van een wijngoed  

 

Gelijkwaardige term: Прекмурчан  

 Slovenska Istra al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

Словенска Істра al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

 Štajerska Slovenija al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische 

eenheid en/of de naam van een wijngoed  

Штаєрска Словенія al dan niet gevolgd door 

de naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

 Teran, Kras al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

Теран, Крас al dan niet gevolgd door de naam 

van een kleinere geografische eenheid en/of de 

naam van een wijngoed  

 Vipavska dolina al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed 

 

Gelijkwaardige term: Vipava, Vipavec, 

Vipavčan  

Віпавска Доліна al dan niet gevolgd door de 

naam van een kleinere geografische eenheid 

en/of de naam van een wijngoed  

 

Gelijkwaardige term: Віпава, Віпавец, 

Віпавчан  

 Podravje kan worden gevolgd door de 

uitdrukking "mlado vino"; de namen kunnen 

ook in de vorm van een adjectief worden 

gebruikt 

Подраує kan worden gevolgd door de 

uitdrukking "млядо віно"; de namen kunnen 

ook in de vorm van een adjectief worden 

gebruikt 

 Posavje kan worden gevolgd door de 

uitdrukking "mlado vino"; de namen kunnen 

ook in de vorm van een adjectief worden 

gebruikt 

Посаує kan worden gevolgd door de 

uitdrukking "млядо віно"; de namen kunnen 

ook in de vorm van een adjectief worden 

gebruikt 

 Primorska kan worden gevolgd door de 

uitdrukking "mlado vino"; de namen kunnen 

ook in de vorm van een adjectief worden 

gebruikt 

Пріморска kan worden gevolgd door de 

uitdrukking "млядо віно"; de namen kunnen 

ook in de vorm van een adjectief worden 

gebruikt 
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SLOWAKIJE Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Dunajskostredský 

vinohradnícky rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Дунайскострецкі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Hurbanovský 

vinohradnícky rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Гурбановскі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Komárňanský 

vinohradnícky rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Комарнянскі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Palárikovský 

vinohradnícky rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Паляріковскі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Štúrovský vinohradnícky 

rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Штуровскі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Šamorínsky 

vinohradnícky rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Шаморінскі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door de naam van een subregio 

en/of een kleinere geografische eenheid  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door de naam van een 

subregio en/of een kleinere geografische 

eenheid  

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Strekovský vinohradnícky 

rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Стрековскі 

віноградніцкі район 
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 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Galantský vinohradnícky 

rajón  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Ґаланскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Vrbovský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Врбовскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Trnavský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Трнавскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Skalický vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Скаліцкі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Orešanský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка областьal dan 

niet gevolgd door Орешанскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Hlohovecký 

vinohradnícky rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Глоговецкі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Doľanský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Долянскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door de naam van een subregio 

en/of een kleinere geografische eenheid  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door de naam van een subregio 

en/of een kleinere geografische eenheid  

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Senecký vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Сенєцкі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Stupavský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Ступавскі віноградніцкі 

район 
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 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Modranský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Модранскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Bratislavský 

vinohradnícky rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Братіславскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Pezinský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Пезинскі віноградніцкі 

район 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Záhorský vinohradnícky 

rajón  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet gevolgd door Загорскі віноградніцкі 

район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Pukanecký vinohradnícky 

rajón  

Нітріянска віноградніцка областьal dan niet 

gevolgd door Пуканєцкі віноградніцкі район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Žitavský vinohradnícky rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Жітавскі віноградніцкі район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Želiezovský vinohradnícky 

rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Жельєзовскі віноградніцкі 

район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door de naam van een subregio 

en/of een kleinere geografische eenheid  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door de naam van een subregio en/of 

een kleinere geografische eenheid  

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Nitriansky vinohradnícky 

rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Нітріянскі віноградніцкі район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Vrábeľský vinohradnícky 

rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Врабельскі віноградніцкі район 
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 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Tekovský vinohradnícky rajón  

Нітріянска віноградніцка al dan niet gevolgd 

door область Тєковскі віноградніцкі район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Zlatomoravecký 

vinohradnícky rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Златоморавецкі віноградніцкі 

район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Šintavský vinohradnícky rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Шінтавскі віноградніцкі район 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

gevolgd door Radošinský vinohradnícky 

rajón  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

gevolgd door Радошінскі віноградніцкі район 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door de naam van een subregio 

en/of een kleinere geografische eenheid  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door de naam van een 

subregio en/of een kleinere geografische 

eenheid 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Fil'akovský vinohradnícky 

rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Філяковскі 

віноградніцкі район 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Gemerský vinohradnícky 

rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Ґемерскі віноградніцкі 

район 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Hontiansky vinohradnícky 

rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Гонтьєнскі 

віноградніцкі район 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Ipeľský vinohradnícky 

rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Іпельскі віноградніцкі 

район 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Vinický vinohradnícky 

rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Вініцкі віноградніцкі 

район 
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 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Tornaľský vinohradnícky 

rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Торнальскі 

віноградніцкі район 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet gevolgd door Modrokamencký 

vinohradnícky rajón  

Стредословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Модрокаменскі 

віноградніцкі район 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Viničky  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Вінічкі 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door de naam van een kleinere 

geografische eenheid 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Veľká Tŕňa  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Велка Трня 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Malá Tŕňa  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Мала Трня 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Čerhov  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Чергов 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Slovenské Nové Mesto  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Словенске Нове Место 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Černochov  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Чернохов 

 Vinohradnícka oblasť Tokaj al dan niet 

gevolgd door Bara  

Bіноградніцка область Токай al dan niet 

gevolgd door Бара 

 Východoslovenská vinohradnícka oblasť al 

dan niet gevolgd door Michalovský 

vinohradnícky rajón  

Віходословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Міхаловскі 

віноградніцкі район 

 Východoslovenská vinohradnícka oblasť al 

dan niet gevolgd door de naam van een 

subregio en/of een kleinere geografische 

eenheid  

Віходословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door de naam van een 

subregio en/of een kleinere geografische 

eenheid 
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 Východoslovenská vinohradnícka oblasť al 

dan niet gevolgd door Kráľovskochlmecký 

vinohradnícky rajón  

Віходословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Краловскохолмецкі 

віноградніцкі район 

 Východoslovenská vinohradnícka oblasť al 

dan niet gevolgd door Moldavský 

vinohradnícky rajón  

Віходословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Молдавскі 

віноградніцкі район 

 Východoslovenská vinohradnícka oblasť al 

dan niet gevolgd door Sobranecký 

vinohradnícky rajón  

Віходословенска віноградніцка область al 

dan niet gevolgd door Собранєцкі 

віноградніцкі район 

 Južnoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet in combinatie met de term "oblastné 

vino"  

Южнословенска віноградніцка область al 

dan niet in combinatie met de term "обласне 

віно" 

 Malokarpatská vinohradnícka oblasť al dan 

niet in combinatie met de term "oblastné 

vino"  

Малокарпацка віноградніцка область al dan 

niet in combinatie met de term "обласне віно" 

 Nitrianska vinohradnícka oblasť al dan niet 

in combinatie met de term "oblastné vino"  

Нітріянска віноградніцка область al dan niet 

in combinatie met de term "обласне віно" 

 Stredoslovenská vinohradnícka oblasť al dan 

niet in combinatie met de term "oblastné 

vino"  

Стредославенска віноградніцка область al 

dan niet in combinatie met de term "обласне 

віно" 

 Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka 

oblasť al dan niet in combinatie met de term 

"oblastné vino"  

Токайска/Токайске/Токайскі віноградніцка 

область al dan niet in combinatie met de term 

"обласне віно" 

 Východoslovenská vinohradnícka oblasť al 

dan niet in combinatie met de term "oblastné 

vino"  

Віходословенска віноградніцка область al 

dan niet in combinatie met de term "обласне 

віно" 
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SPANJE Abona  Абона 

 Alella  Алея 

 Alicante al dan niet gevolgd door Marina 

Alta  

Аліканте al dan niet gevolgd door Маріна 

Альта 

 Almansa  Альманса 

 Ampurdán-Costa Brava  Ампурдан-Коста Брава 

 Arabako Txakolina 

 

Gelijkwaardige term: Txakolí de Álava  

Арабако Тчаколіна 

 

Gelijkwaardige term: Тчаколі де Алава 

 Arlanza  Арлянса 

 Arribes  Аррібес 

 Bierzo  Бьєрсо 

 Binissalem  Бініссалєм 

 Bizkaiko Txakolina 

 

Gelijkwaardige term: Chacolí de Bizkaia  

Біскайко Тчаколіна 

 

Gelijkwaardige term: Чаколі де Біская 

 Bullas  Буяс 

 Calatayud  Калатаюд 

 Campo de Borja  Кампо де Борха 

 Cariñena  Каріньена 

 Cataluña  Каталунья 

 Cava  Кава 

 Chacolí de Bizkaia 

 

Gelijkwaardige term: Bizkaiko Txakolina  

Чаколі де Біская 

 

Gelijkwaardige term: Біскайко Тчаколіна 

 Chacolí de Getaria 

 

Gelijkwaardige term: Getariako Txakolina  

Чаколі де Ґетарія / Ґетаріяко Тчаколіна 

 Cigales  Сігалєс 

 Conca de Barberá  Конка де Барбера 

 Condado de Huelva  Кондадо де Уельва 
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 Costers del Segre al dan niet gevolgd door 

Artesa  

Костерс дель Сегре al dan niet gevolgd door 

Артеса 

 Costers del Segre al dan niet gevolgd door 

Les Garrigues  

Костерс дель Сегре al dan niet gevolgd door 

Лєс Ґаррігес 

 Costers del Segre al dan niet gevolgd door 

Raimat  

Костерс дель Сегре al dan niet gevolgd door 

Раймат 

 Costers del Segre al dan niet gevolgd door 

Valls de Riu Corb  

Костерс дель Сегре al dan niet gevolgd door 

Валлс де Ріу Корб 

 Dehesa del Carrizal  Дееса дель Каррісаль 

 Dominio de Valdepusa  Домініо де Вальдепуса 

 El Hierro  Ель Єрро 

 Finca Élez  Фінка Елєс 

 Getariako Txakolina 

 

Gelijkwaardige term: Chacolí de Getaria  

Ґетаріяко Тчаколіна 

 

Gelijkwaardige term: Чаколі де Ґетарія  

 Guijoso  Ґіхосо 

 Jerez-Xérès-Sherry Jerez/Xérès/Sherry  Херес-Ксерес-Черрі Херес/ Ксерес/ Черрі 

 Jumilla  Хумія 

 La Mancha  Ля Манча 

 La Palma al dan niet gevolgd door 

Fuencaliente  

Ля Пальма al dan niet gevolgd door 

Фуенкальєнте 

 La Palma al dan niet gevolgd door Hoyo de 

Mazo  

Ля Пальма al dan niet gevolgd door Ойо де 

Масо 

 La Palma al dan niet gevolgd door Norte de 

la Palma  

Ля Пальма al dan niet gevolgd door Норте де 

ля Пальма 

 Lanzarote  Лянсароте 

 Málaga  Малага 

 Manchuela  Манчуеля 

 Manzanilla Sanlúcar de Barrameda  Мансанія Санлюкар де Баррамеда 

 Méntrida  Ментріда 

 Mondéjar  Мондехар 
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 Monterrei al dan niet gevolgd door Ladera 

de Monterrei  

Монтеррей al dan niet gevolgd door Лядера 

де Монтеррей 

 Monterrei al dan niet gevolgd door Val de 

Monterrei  

Монтеррей al dan niet gevolgd door Валь де 

Монтеррей 

 Montilla-Moriles  Монтія-Морілєс 

 Montsant  Монтсант 

 Navarra al dan niet gevolgd door Baja 

Montaña  

Наварра al dan niet gevolgd door Баха 

Монтанья 

 Navarra al dan niet gevolgd door Ribera 

Alta  

Наварра al dan niet gevolgd door Рібера 

Альта 

 Navarra al dan niet gevolgd door Ribera 

Baja  

Наварра al dan niet gevolgd door Рібера Баха 

 Navarra al dan niet gevolgd door Tierra 

Estella  

Наварра al dan niet gevolgd door Тьєрра 

Естея 

 Navarra al dan niet gevolgd door Valdizarbe  Наварра al dan niet gevolgd door Вальдісарбе 

 Pago de Arínzano 

 

Gelijkwaardige term: Vino de pago de 

Arinzano  

Паго де Арінсано 

 

Gelijkwaardige term: Віно де Паго де 

Арінсано 

 Penedés  Пенедес 

 Pla de Bages  Пля де Бахес 

 Pla i Llevant  Пля і Ллевант 

 Priorato  Пріорато 

 Rías Baixas al dan niet gevolgd door 

Condado do Tea  

Ріас Байшяс al dan niet gevolgd door Кондадо 

до Теа 

 Rías Baixas al dan niet gevolgd door O 

Rosal  

Ріас Байшяс al dan niet gevolgd door О 

Росаль 

 Rías Baixas al dan niet gevolgd door Ribeira 

do Ulla  

Ріас Байшяс al dan niet gevolgd door Рібейра 

до Уя  

 Rías Baixas al dan niet gevolgd door 

Soutomaior  

Ріас Байшяс al dan niet gevolgd door 

Соутомайор 
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 Rías Baixas al dan niet gevolgd door Val do 

Salnés  

Ріас Байшяс al dan niet gevolgd door Вал до 

Сальнес 

 Ribeira Sacra al dan niet gevolgd door 

Amandi  

Рібейра Сакра al dan niet gevolgd door 

Аманді 

 Ribeira Sacra al dan niet gevolgd door 

Chantada  

Рібейра Сакра al dan niet gevolgd door 

Чантада 

 Ribeira Sacra al dan niet gevolgd door 

Quiroga-Bibei  

Рібейра Сакра al dan niet gevolgd door 

Кірога-Бібей 

 Ribeira Sacra al dan niet gevolgd door 

Ribeiras do Miño  

Рібейра Сакра al dan niet gevolgd door 

Рібейрас до Міньо 

 Ribeira Sacra al dan niet gevolgd door 

Ribeiras do Sil  

Рібейра Сакра al dan niet gevolgd door 

Рібейрас до Сіль 

 Ribeiro  Рібейро 

 Ribera del Duero  Рібера дель Дуеро 

 Ribera del Guadiana al dan niet gevolgd 

door Cañamero  

Рібера дель Гуадіана al dan niet gevolgd door 

Каньямеро 

 Ribera del Guadiana al dan niet gevolgd 

door Matanegra  

Рібера дель Гуадіана al dan niet gevolgd door 

Матанегра 

 Ribera del Guadiana al dan niet gevolgd 

door Montánchez  

Рібера дель Гуадіана al dan niet gevolgd door 

Монтанчес 

 Ribera del Guadiana al dan niet gevolgd 

door Ribera Alta  

 Рібера дель Гуадіана al dan niet gevolgd door 

Рібера Альта 

 Ribera del Guadiana al dan niet gevolgd 

door Ribera Baja  

Рібера дель Гуадіана al dan niet gevolgd door 

Рібера Баха 

 Ribera del Guadiana al dan niet gevolgd 

door Tierra de Barros  

Рібера дель Гуадіана al dan niet gevolgd door 

Тьерра де Баррос 

 Ribera del Júcar  Рібера дель Хукар 

 Rioja al dan niet gevolgd door Rioja Alavesa  Ріоха al dan niet gevolgd door Ріоха Алавеса 

 Rioja al dan niet gevolgd door Rioja Alta  Ріоха al dan niet gevolgd door Ріоха Альта 

 Rioja al dan niet gevolgd door Rioja Baja  Ріоха al dan niet gevolgd door Ріоха Баха 
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 Rueda  Руеда 

 Sierras de Málaga al dan niet gevolgd door 

Serranía de Ronda  

Сіеррас де Малага al dan niet gevolgd door 

Серраніа де Ронда 

 Somontano  Сомонтано 

 Tacoronte-Acentejo al dan niet gevolgd door 

Anaga  

Такоронте-Асентехо al dan niet gevolgd door 

Анага 

 Tarragona  Таррагона 

 Terra Alta  Терра Альта 

 Tierra de León  Тьерра де Леон 

 Tierra del Vino de Zamora  Тьерра дель Віно де Самора 

 Toro  Торо 

 Txakolí de Álava 

 

Gelijkwaardige term: Arabako Txakolina  

Тчаколі де Алава 

 

Gelijkwaardige term: Арабако Тчаколіна 

 Uclés  Уклес 

 Utiel-Requena  Утьел-Рекена 

 Valdeorras  Вальдеоррас 

 Valdepeñas  Вальдепеньяс 

 Valencia al dan niet gevolgd door Alto Turia  Валенсія al dan niet gevolgd door Альто Туріа 

 Valencia al dan niet gevolgd door Clariano  Валенсія al dan niet gevolgd door Кларіано 

 Valencia al dan niet gevolgd door Moscatel 

de Valencia  

Валенсія al dan niet gevolgd door Москатель 

де Валенсія 

 Valencia al dan niet gevolgd door Valentino  Валенсія al dan niet gevolgd door Валентино 

 Valle de Güímar  Ває де Ґуймар 

 Valle de la Orotava  Ває де ля Оротава 

 Valles de Benavente  Ваєс де Бенавенте 

 Vino de Calidad de Valtiendas  Віно де Калідад де Вальтьєндас 
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 Vinos de Madrid al dan niet gevolgd door 

Arganda  

Вінос де Мадрід al dan niet gevolgd door 

Арґанда  

 Vinos de Madrid al dan niet gevolgd door 

Navalcarnero  

Вінос де Мадрід al dan niet gevolgd door 

Навалькарнеро 

 Vinos de Madrid al dan niet gevolgd door 

San Martín de Valdeiglesias  

Вінос де Мадрід al dan niet gevolgd door Сан 

Мартін де Вальдеіґлєсіас 

 Ycoden-Daute-Isora  Ікоден-Дауте-Ісора 

 Yecla  Єкля 

 Abanilla  Абанія 

 Bajo Aragón  Бахо Арагон 

 Ribera del Gállego-Cinco Villas  Рібера дель Ґаєго -Сінко Віяс 

 Ribera del Jiloca  Рібера дель Хільока 

 Valdejalón  Вальдехалон 

 Valle del Cinca  Ває дель Сінка 

 Bailén  Байлен 

 Barbanza e Iria  Барбанса е Ірія 

 Betanzos  Бетансос 

 Cádiz  Кадіс 

 Campo de Cartagena  Кампо де Картахена 

 Cangas  Канґас 

 Castelló  Кастейо 

 Castilla  Кастія 

 Castilla y León  Кастія і Леон 

 Contraviesa-Alpujarra  Контравьеса-Альпухарра 

 Córdoba  Кордова 

 Costa de Cantabria  Коста де Кантабрія 

 Desierto de Almería  Десьєрто де Альмерія 

 El Terrerazo  Ель Террерасо 
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 Extremadura  Екстремадура 

 Formentera  Форментера 

 Gálvez  Ґальвес 

 Granada Sur-Oeste  Гранада Сур-Оесте 

 Ibiza  Ібіса 

 Illes Balears  Ійєс Балєарс 

 Isla de Menorca  Ісла де Менорка 

 Laujar-Alpujarra  Ляухар-Альпухарра 

 Liébana  Льебана 

 Los Palacios  Льос Палясіос  

 Norte de Almería  Норте де Альмерія 

 Norte de Granada  Норте де Гранада 

 Pozohondo  Посоондо 

 Ribera del Andarax  Рібера дель Андаракс 

 Ribera del Queiles  Рібера дель Кейлес 

 Serra de Tramuntana-Costa Nord  Серра де Трамунтана-Коста Норд 

 Sierra de Alcaraz  Сієрра де Алькарас 

 Sierra Norte de Sevilla  Сієрра Норте де Севія 

 Sierra Sur de Jaén  Сієрра Сур де Хаен 

 Torreperogil  Торреперогіль 

 Valle del Miño-Ourense  Бає дель Міньо-Оуренсе 

 Valles de Sadacia  Баєс де Садасія 

 Villaviciosa de Córdoba  Біявісйоса де Кордова 
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VERENIGD 

KONINKRIJK 

English Vineyards  Інґліш віньярдс 

 Welsh Vineyards  Уелш віньярдс 

 England al dan niet vervangen door 

Berkshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Баркшир  

 England al dan niet vervangen door 

Buckinghamshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Бакінґгамшир  

 England al dan niet vervangen door 

Cheshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Чешир  

 England al dan niet vervangen door 

Cornwall  

Інґланд al dan niet vervangen door Корнуол  

 England al dan niet vervangen door 

Derbyshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Дарбішир  

 England al dan niet vervangen door Devon  Інґланд al dan niet vervangen door Девон  

 England al dan niet vervangen door Dorset  Інґланд al dan niet vervangen door Дорсет  

 England al dan niet vervangen door East 

Anglia  

Інґланд al dan niet vervangen door Іст Англія  

 England al dan niet vervangen door 

Gloucestershire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Ґлостершир  

 England al dan niet vervangen door 

Hampshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Гемпшир  

 England al dan niet vervangen door 

Herefordshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Герефордшир 

 England al dan niet vervangen door Isle of 

Wight  

Інґланд al dan niet vervangen door Айл оф 

Уайт 

 England al dan niet vervangen door Isles of 

Scilly  

Інґланд al dan niet vervangen door Айлс оф 

Сіллі 

 England al dan niet vervangen door Kent  Інґланд al dan niet vervangen door кент 

 England al dan niet vervangen door 

Lancashire  

Інґланд al dan niet vervangen door Ланкашир 

 England al dan niet vervangen door 

Leicestershire  

Інґланд al dan niet vervangen door Лестершир 
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 England al dan niet vervangen door 

Lincolnshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Лінкольншир 

 England al dan niet vervangen door 

Northamptonshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Нортгемптоншир 

 England al dan niet vervangen door 

Nottinghamshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Ноттінгемшир 

 England al dan niet vervangen door 

Oxfordshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Оксфордшир 

 England al dan niet vervangen door Rutland  Інґланд al dan niet vervangen door Ратланд 

 England al dan niet vervangen door 

Shropshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Шропшир 

 England al dan niet vervangen door 

Somerset  

Інґланд al dan niet vervangen door Соммерсет 

 England al dan niet vervangen door 

Staffordshire  

Інґланд al dan niet vervangen door 

Стаффордшир 

 England al dan niet vervangen door Surrey  Інґланд al dan niet vervangen door Саррей 

 England al dan niet vervangen door Sussex  Інґланд al dan niet vervangen door Сассекс 

 England al dan niet vervangen door 

Warwickshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Ворікшир 

 England al dan niet vervangen door West 

Midlands  

Інґланд al dan niet vervangen door Уест 

Мідлендс 

 England al dan niet vervangen door 

Wiltshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Уілтшир 

 England al dan niet vervangen door 

Worcestershire  

Інґланд al dan niet vervangen door Вустершир 

 England al dan niet vervangen door 

Yorkshire  

Інґланд al dan niet vervangen door Йоркшир 

 Wales al dan niet vervangen door Cardiff  Уелс al dan niet vervangen door Кардіфф 



EU/UA/Bijlage XXII-D/nl 133 

EU-lidstaat Te beschermen benaming Transcriptie in Oekraïens schrift 

 Wales al dan niet vervangen door 

Cardiganshire  

Уелс al dan niet vervangen door Кардіганшир 

 Wales al dan niet vervangen door 

Carmarthenshire  

Уелс al dan niet vervangen door 

Кармартеншир 

 Wales al dan niet vervangen door 

Denbighshire  

Уелс al dan niet vervangen door Денбігшир 

 Wales al dan niet vervangen door Gwynedd  Уелс al dan niet vervangen door Ґвінет 

 Wales al dan niet vervangen door 

Monmouthshire  

Уелс al dan niet vervangen door Монмитшир 

 Wales al dan niet vervangen door Newport  Уелс al dan niet vervangen door Ньюпорт 

 Wales al dan niet vervangen door 

Pembrokeshire  

Уелс al dan niet vervangen door Пембрукшир 

 Wales al dan niet vervangen door Rhondda 

Cynon Taf  

Уелс al dan niet vervangen door Ронда 

Кайнон Таф 

 Wales al dan niet vervangen door Swansea  Уелс al dan niet vervangen door Свонзі 

 Wales al dan niet vervangen door The Vale 

of Glamorgan  

Уелс al dan niet vervangen door Вейл оф 

Ґламорґан 

 Wales al dan niet vervangen door Wrexham  Уелс al dan niet vervangen door Рексем 
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Сонячна Долина Soniachna Dolyna 

(Soniachna Dolina) 

Новий Світ Novyj Svit 

(Novy Svet) 
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Oostenrijk Wachauer Weinbrand Вахауер Вайнбранд 

Oostenrijk Weinbrand Dürnstein Вайнбранд Дюрнштайн 

Oostenrijk Wachauer Marillenbrand Вахауер Марілленбранд 

Oostenrijk Grossglockner Alpenbitter Ґросґлокнер Альпенбіттер 

Oostenrijk Mariazeller Magenlikör Маріацеллер Маґенлікьор 

Oostenrijk Mariazeller Jagasaftl Маріацеллер Яґазафтль 

Oostenrijk Puchheimer Bitter  Пуххаймер Біттер  

Oostenrijk Steinfelder Magenbitter Штайнфельдер Маґенбіттер 

Oostenrijk Wachauer Marillenlikör Вахауер Марілленлікьор 

Oostenrijk Jägertee / Jagertee / Jagatee Єґертее / Яґертее/ Яґатее 

Oostenrijk Inländerrum Інлендеррум 
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België (Balegem) Balegemse jenever Балгемс Йоневр 

België (Hasselt, 

Zonhoven, Diepenbeek) 

Hasseltse jenever / Hasselt гассельдс йоневр/ Гассельт 

België (Oost-

Vlaanderen) 

O´de Flander / Oost-Vlaamse 

Graanjenever 

О де Фландр-Ост / Влямсе-Граанйоневр 

België (Région 

wallonne) 

Peket/Pekêt /Pèket/Pèkèt de 

Wallonie  

Пекет/ Пеке / Пекет / Пеке де Валлоні 

België, Nederland Jonge jenever, jonge genever  Йонге йоневр / йонге ґеневр 

België, Nederland Oude jenever / oude genever  Ауде йоневр / ауде ґеневр,  

België, Nederland, 

Frankrijk 

(Départements Nord 

(59) en Pas-de-Calais 

(62)) 

Genièvre de grains / Graanjenever/ 

Graangenever 

Женьєвр де Ґра / Граанйоневр / 

Граангеневр 

België, Nederland, 

Frankrijk 

(Départements Nord 

(59) en Pas-de-Calais 

(62)), Duitsland 

(Bundesländer 

Nordrhein-Westfalen en 

Niedersachsen) 

Genièvre aux fruits / 

Vruchtenjenever / Jenever met 

vruchten / Fruchtgenever 

Женьєвр о фруі /Врюхтенйоневр /Йоневр 

мет Врюхтен / Фрухт Ґеневер 

België, Nederland, 

Frankrijk 

(Départements Nord 

(59) en Pas-de-Calais 

(62)), Duitsland 

(Bundesländer 

Nordrhein-Westfalen en 

Niedersachsen) 

Genièvre / Jenever / Genever  Женьєвр / Йоневр / Ґеневер 
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Bulgarije Сунгурларска гроздова ракия / 

Гроздова ракия от Сунгурларе / 

Sungurlarska grozdova rakya / 

Grozdova rakya uit Sungurlare  

Сунґурларска ґроздова ракія 

Bulgarije Сливенска перла (Сливенска 

гроздова ракия / Гроздова ракия 

от Сливен) /Slivenska perla 

(Slivenska grozdova rakya / 

Grozdova rakya uit Sliven) 

Слівенска перла (Слівенска ґроздова 

ракія/ Ґроздова ракія от Слівен) 

Bulgarije Стралджанска Мускатова ракия / 

Мускатова ракия от Стралджа / 

Straldjanska Muscatova rakya / 

Muscatova rakya uit Straldja 

Стралджанска мускатова ракія / 

Мускатова ракія от Стралджі  

Bulgarije Поморийска гроздова ракия / 

Гроздова ракия от Поморие / 

Pomoriyska grozdova rakya / 

Grozdova rakya uit Pomorie 

Поморійска ґроздова ракія/ Ґроздова ракія 

от Поморіє 

Bulgarije Русенска бисерна гроздова ракия / 

Бисерна гроздова ракия от Русе / 

Russenska biserna grozdova rakya / 

Biserna grozdova rakya uit Russe 

Русенска бісерна ґроздова ракія/ Бісерна 

ґроздова ракія от Русе 

Bulgarije Бургаска Мускатова ракия / 

Мускатова ракия от Бургас / 

Bourgaska Muscatova rakya / 

Muscatova rakya uit Bourgas 

Бургаска мускатова ракія / Мускатова 

ракія от Бургас 
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Bulgarije Добруджанска мускатова ракия / 

Мускатова ракия от Добруджа / 

Dobrudjanska muscatova rakya / 

muscatova rakya uit Dobrudja 

Добруджанска мускатова ракія / 

Мускатова ракія от Добруджа  

Bulgarije Сухиндолска гроздова ракия / 

Гроздова ракия от Сухиндол / 

Suhindolska grozdova rakya / 

Grozdova rakya uit Suhindol 

Сухіндолска ґроздова ракія/ ґроздова 

ракія от Сухіндол 

Bulgarije Карловска гроздова ракия / 

Гроздова Ракия от Карлово / 

Karlovska grozdova rakya / 

Grozdova Rakya uit Karlovo 

Карловска ґроздова ракія/ Ґроздова ракія 

от Карлово 

Bulgarije Троянска сливова ракия / Сливова 

ракия от Троян / Troyanska slivova 

rakya / Slivova rakya uit Troyan 

Троянска слівова ракія / Слівова ракія от 

Троян  

Bulgarije Силистренска кайсиева ракия / 

Кайсиева ракия от Силистра / 

Silistrenska kaysieva rakya / 

Kaysieva rakya uit Silistra 

Сілістренска кайсієва ракія / Кайсієва 

ракія от Сілістра 

Bulgarije Тервелска кайсиева ракия / 

Кайсиева ракия от Тервел / 

Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva 

rakya uit Tervel 

Тервелска кайсієва ракія/ Кайсієва ракія 

от Тервел 

Bulgarije Ловешка сливова ракия / Сливова 

ракия от Ловеч / Loveshka slivova 

rakya / Slivova rakya uit Lovech 

Ловешка слівова ракія/ Слівова ракія от 

Ловеш 
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Cyprus Ζιβανία / Τζιβανία /Ζιβάνα / Zivania Зіванія / Дзіванія / Зівана  

Cyprus, Griekenland Ouzo / Oύζο Узо 

Tsjechië Karlovarská Hořká   Карловарска Горжка 

Denemarken Dansk Akvavit / Dansk Aquavit Данск аквавіт/ Данск Акуавіт 

Estland Estonian vodka Естоніан Водка 

Finland Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / 

Vodka of Finland 

Суомалайнен Водка/Фінск водка/Водка 

оф Фінланд 

Finland Suomalainen Marjalikööri / 

Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk 

Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish 

berry liqueur / Finnish fruit liqueur 

Суомалайнен Марьялікьорі / 

Суомалайнен Хедельмялікьорі / Фінск 

Берлікьор/ Фінск Фруктлікьор/ Фінніш 

беррі лікьор/ Фінніш фрут лікьор  
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Frankrijk Rhum de la Martinique  Ром де ля Мартінік  

Frankrijk Rhum de la Guadeloupe  Ром де ля Гуаделуп 

Frankrijk Rhum de la Réunion  Ром де ля Реюньон  

Frankrijk Rhum de la Guyane  Ром де ля Гюйан  

Frankrijk Rhum de sucrerie de la Baie du 

Galion  

Ром дьо сюкрері де ля Бе дю Галіон  

Frankrijk Rhum des Antilles françaises  Ром дез Антій Францез  

Frankrijk Rhum des départements français 

d'outre-mer 

Ром де департемон франце д утре-мер 

Frankrijk Whisky breton / Whisky de 

Bretagne 

Уіскі Бретон/ Уіскі де Бретань 

Frankrijk Whisky alsacien / Whisky d'Alsace Уіскі Ельзасіян/ Уіскі д Альзас 

Frankrijk Eau-de-vie de Cognac О-де-ві де Коньяк 

Frankrijk Eau-de-vie des Charentes О-де-ві де Шарант 

Frankrijk Eau-de-vie de Jura О-де-ві де Жюра 

Frankrijk Cognac 

 

(De benaming "Cognac" kan zijn 

aangevuld met de volgende termen: 

 - Fine 

 - Grande Fine Champagne 

 - Grande Champagne 

 - Petite Fine Champagne 

 - Petite Champagne 

 - Fine Champagne 

 - Borderies 

 - Fins Bois 

 - Bons Bois) 

Коньяк 

(De benaming "Коньяк" kan zijn aangevuld 

met de volgende termen: 

 - Фін  

 - Ґранд Фін Шампань 

 - Ґранд Шампань 

 - Петіт Фін Шампань 

 - Петіт Шампань 

 - Фін Шампань 

 - Бордері 

 - Фан Буа 

 - Бон Буа 
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Frankrijk Fine Bordeaux Фін Бордо 

Frankrijk Fine de Bourgogne Фін де Бурґонь 

Frankrijk Armagnac Арманьяк 

Frankrijk Bas-Armagnac Ба-Арманьяк 

Frankrijk Haut-Armagnac О Арманьяк 

Frankrijk Armagnac-Ténarèze Арманьяк-Тенарез 

Frankrijk Blanche Armagnac Бланш Арманьяк 

Frankrijk Eau-de-vie de vin de la Marne О-де-ві де вен де ля Марн  

Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire 

d'Aquitaine 

О-де-ві де вен оріжінер д’Акітен 

Frankrijk Eau-de-vie de vin de Bourgogne О-де-ві де вен де Бурґонь 

Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire du 

Centre-Est 

О-де-ві де вен оріжінер дю Сантр-Ест 

Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire de 

Franche-Comté 

О-де-ві де вен оріжінер де Франш-Конте 

Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire du 

Bugey 

О-де-ві де вен оріжінер дю Бюже 

Frankrijk Eau-de-vie de vin de Savoie О-де-ві де вен де Савуа 

Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire des 

Coteaux de la Loire 

О-де-ві де вен оріжінер де Кото де ля 

Луар 

Frankrijk Eau-de-vie de vin des Côtes-du-

Rhône 

О-де-ві де вен де Кот-дю-Рон 
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Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire de 

Provence 

О-де-ві де вен оріжінер де Прованс 

Frankrijk Eau-de-vie de Faugères / Faugères О-де-ві де Фожер /Фожер 

Frankrijk Eau-de-vie de vin originaire du 

Languedoc  

О-де-ві де вен оріжінер дю Ланґедок  

Frankrijk Brandy français / Brandy de France Бранді франце/ Бранді дьо Франц 

Frankrijk Marc de Champagne / Eau-de-vie de 

marc de Champagne 

Мар де Шампань / О-де-ві де мар де 

Шампань 

Frankrijk Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de 

marc originaire d'Aquitaine 

Мар д‘Акітен / О-де-ві де марк оріжінер 

д‘Акітен 

Frankrijk Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de 

marc de Bourgogne 

Мар де Бурґонь / О-де-ві де мар де 

Бурґонь 

Frankrijk Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de 

marc originaire du Centre-Est 

Мар дю Сантр-Ест / О-де-ві де мар 

оріжінер дю Сантр-Ест 

Frankrijk Marc de Franche-Comté /Eau-de-vie 

de marc originaire de Franche-

Comté 

Мар де Франш-Комте/ О-де-ві де мар 

оріжінер де Франш-Комте 

Frankrijk Marc du Bugey / Eau-de-vie de 

marc originaire de Bugey 

Мар дю Бюже / О-де-ві де мар оріжінер 

дю Бюже 

Frankrijk Marc de Savoie / Eau-de-vie de 

marc originaire de Savoie  

Мар де Савуа / О-де-ві де мар оріжінер де 

Савуа  

Frankrijk Marc des Côteaux de la Loire / Eau-

de-vie de marc originaire des 

Coteaux de la Loire 

Мар де Кото де ля Луар / О-де-ві де мар 

оріжінер Кото де ля Луар 
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Frankrijk Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-

vie de marc des Côtes du Rhône 

Мар де Кот-дю-Рон/ О-де-ві де мар де 

Кот-дю-Рон 

Frankrijk Marc de Provence / Eau-de-vie de 

marc originaire de Provence 

Мар де Прованс / О-де-ві де мар оріжінер 

де Прованс 

Frankrijk Marc du Languedoc / Eau-de-vie de 

marc originaire du Languedoc 

Мар дю Ланґедок / О-де-ві де мар 

оріжінер дю Ланґедок 

Frankrijk Marc d'Alsace Gewürztraminer Мар д‘Альзас Ґевюрцфрамінер  

Frankrijk Marc de Lorraine Мар де Лоррен 

Frankrijk Marc d'Auvergne Мар д‘Овернь 

Frankrijk Marc du Jura Мар дю Жюра  

Frankrijk Mirabelle de Lorraine Мірабель де Лоррен 

Frankrijk Kirsch d'Alsace Кірш д‘Альзас 

Frankrijk Quetsch d'Alsace Куеч д‘Альзас 

Frankrijk Framboise d'Alsace Фрамбуаз д‘Альзас 

Frankrijk Mirabelle d'Alsace Мірабель д‘Альзас 

Frankrijk Kirsch de Fougerolles Кірш де Фужероль 

Frankrijk Williams d'Orléans Вільямс д'Орлєан 

Frankrijk Calvados Кальвадос 

Frankrijk Calvados Pays d'Auge Кальвадос Пеї д‘Ож 

Frankrijk Calvados Domfrontais Кальвадос Домфронте 
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Frankrijk Eau-de-vie de cidre de Bretagne О-де-ві де сідр де Бретань  

Frankrijk Eau-de-vie de poiré de Bretagne О-де-ві де пуаре де Бретань  

Frankrijk Eau-de-vie de cidre de Normandie О-де-ві де сідр де Норманді 

Frankrijk Eau-de-vie de poiré de Normandie О-де-ві де пуаре де Норманді 

Frankrijk Eau-de-vie de cidre du Maine О-де-ві де сідр дю Мен 

Frankrijk Eau-de-vie de poiré du Maine О-де-ві де пуаре дю Мен 

Frankrijk Ratafia de Champagne Ратафія де Шампань 

Frankrijk Cassis de Bourgogne Кассіс де Бургонь 

Frankrijk Cassis de Dijon Кассіс де Діжон 

Frankrijk Cassis de Saintonge Кассіс де Сентонж 

Frankrijk Cassis du Dauphiné Кассіс дю Дофіне 

Frankrijk Pommeau de Bretagne Поммо де Бретань  

Frankrijk Pommeau du Maine Поммо дю Мен 

Frankrijk Pommeau de Normandie Поммо де Норманді 

Frankrijk 

(Départements Nord 

(59) en Pas-de-Calais 

(62)) 

Genièvre Flandres Artois Женієвр Фланре Артуа 

Frankrijk, Italië Génépi des Alpes / Genepì degli 

Alpi 

Женепі дез Альп / Дженепі дельї Альпі 
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Duitsland Münsterländer Korn / Kornbrand Мюнстерлендер Корн/Корнбранд 

Duitsland Sendenhorster Korn / Kornbrand Зенденхорстер Корн/Корнбранд 

Duitsland Bergischer Korn / Kornbrand Бергішер Корн/Корнбранд 

Duitsland Emsländer Korn / Kornbrand Емслендер Корн/Корнбранд 

Duitsland Haselünner Korn / Kornbrand Газелюннер Корн/Корнбранд  

Duitsland Hasetaler Korn / Kornbrand Газеталер Корн/Корнбранд 

Duitsland Deutscher Weinbrand Дойчер Вайнбранд  

Duitsland Pfälzer Weinbrand Пфельцер Вайнбранд  

Duitsland Schwarzwälder Kirschwasser  Шварцвельдер Кіршвассер  

Duitsland Schwarzwälder Mirabellenwasser Шварцвельдер Мірабелленвассер  

Duitsland Schwarzwälder Williamsbirne Шварцвельдер Вільямсбірне  

Duitsland Schwarzwälder Zwetschgenwasser Шварцвельдер Цветшґенвассер  

Duitsland Fränkisches Zwetschgenwasser Френкішес Цветшґенвассер  

Duitsland Fränkisches Kirschwasser Френкішес Кіршвассер  

Duitsland Fränkischer Obstler Френкішер Обстлер  

Duitsland Schwarzwälder Himbeergeist Шварцвельдер Гімбеерґайст  

Duitsland Bayerischer Gebirgsenzian Баєрішер Ґебірґсенціан  

Duitsland Ostfriesischer Korngenever  Остфрізішер Корнґеневер  

Duitsland Steinhäger Штайнгеґер 

Duitsland Rheinberger Kräuter Райнберґер Кройтер  

Duitsland Berliner Kümmel Берлінер Кюммель  

Duitsland Hamburger Kümmel Гамбургер Кюммель  

Duitsland Münchener Kümmel Мюнхенер Кюммель  

Duitsland Chiemseer Klosterlikör Кімзеер Клостерлікьор  

Duitsland Bayerischer Kräuterlikör  Баєрішер Кройтерлікьор  

Duitsland Benediktbeurer Klosterlikör Бенедіктбойрер Клостерлікьор  

Duitsland Ettaler Klosterlikör Етталер Клостерлікьор  

Duitsland Hüttentee Гюттентее 

Duitsland Bärwurz Бервурц 

Duitsland Königsberger Bärenfang Кьоніґсберґер Беренфан  

Duitsland Ostpreußischer Bärenfang Остпройсішер Беренфан 

Duitsland  Blutwurz Блютвурц 
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Duitsland, Oostenrijk, 

België (Duitstalige 

Gemeenschap)  

Korn / Kornbrand Корн/Корнбранд 

Griekenland Brandy Αττικής / Brandy van Attika Бранді Аттікіс /Бренді оф Аттіка  

Griekenland Brandy Πελοποννήσου / Brandy van 

Peloponnesos 

Бранді Пельопонісу / Бренді оф 

Пелопоніс 

Griekenland Brandy Κεντρικής Ελλάδας / 

Brandy van Centraal-Griekenland 

Бранді Кендрікіс Елядас / Бренді оф 

Централ Ґріс 

Griekenland Τσικουδιά / Tsikoudia Цікудья 

Griekenland Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia van 

Kreta 

Цікудья Крітіс 

Griekenland Τσίπουρο / Tsipouro Ціпуро 

Griekenland Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro 

van Macedonië 

Ціпуро Македоніяс 

Griekenland Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro van 

Thessalië 

Ціпуро Фессаліяс 

Griekenland Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro van 

Tyrnavos 

Ціпуро Тірнаву 

Griekenland Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo van 

Mytilene 

Узо Мітілініс 

Griekenland Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo van 

Plomari 

Узо Пломаріу 

Griekenland Ούζο Καλαμάτας / Ouzo van 

Kalamata 

Узо Каламатас 

Griekenland Ούζο Θράκης / Ouzo van Thracië Узо Фракіс 

Griekenland Ούζο Μακεδονίας / Ouzo van 

Macedonië 

Узо Македоніяс 

Griekenland Μαστίχα Χίου / Masticha van Chios Мастіха Хіу 

Griekenland Κίτρο Νάξου / Kitro van Naxos Кітро Наксу 

Griekenland Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum 

Kouat van Corfu 

Кімкуат Керкірас 

Griekenland Τεντούρα / Tentoura Тентура 
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Hongarije Törkölypálinka Тёркёльпалінка 

Hongarije Szatmári Szilvapálinka Сатмарі Сілвапалінка 

Hongarije Kecskeméti Barackpálinka Кечкемeті Барацкпалінка 

Hongarije Békési Szilvapálinka Бeкeші Сілвапалінка 

Hongarije Szabolcsi Almapálinka Саболчі Алмапалінка 

Hongarije Gönci Barackpálinka Гёнці Барацкпалінка 

Hongarije, Oostenrijk 

(voor gedistilleerde 

dranken op basis van 

abrikozen die alleen in 

de Länder 

Niederösterreich, 

Burgenland, 

Steiermark, Wien 

mogen zijn 

geproduceerd)  

Pálinka Палінка 

Ierland Irish Whiskey / Uisce Beatha 

Eireannach / Irish Whisky 

Айріш Уіскі/ Ішке Баха/ Ееренок/ Айріш 

Уіскі 

Ierland Irish Cream Айріш Крім 

Ierland Irish Poteen / Irish Póitín Айріш Потін/ Айріш Почін 

Italië Brandy italiano Бренди італьяно 

Italië Grappa Ґраппа 

Italië Grappa di Barolo Ґраппа ді Бароло 

Italië Grappa piemontese / Grappa del 

Piemonte 

Ґраппа п’ємонтезе/Ґраппа дель П’ємонте 

Italië Grappa lombarda / Grappa di 

Lombardia 

Ґраппа ломбарда/Ґраппа ді Ломбардія 

Italië Grappa trentina / Grappa del 

Trentino 

Ґраппа трентіна / Ґраппа дель Трентіно 

Italië Grappa friulana / Grappa del Friuli Ґраппа фріулана / Ґраппа дель Фріулі 

Italië Grappa veneta / Grappa del Veneto Ґраппа венета/ Ґраппа дель Венето 

Italië Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Ґраппа/ Ґраппа дель Альто 

Адідже 

Italië Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia Ґраппа Січіліана/Ґраппа ді Січіліа 

Italië Grappa di Marsala Ґраппа ді Марсала 

Italië Südtiroler Williams / Williams 

dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Вільямс/Вільямс дель Альто 

Адідже 

Italië Südtiroler Aprikot / Aprikot 

dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Апрікот/Апрікот дель Альто 

Адідже 

Italië Südtiroler Marille / Marille dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Марілле/Марілле дель Альто 

Адідже 

Italië Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Кірш/ Кірш дель Альто 

Адідже 
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Italië Südtiroler Zwetschgeler / 

Zwetschgeler dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Цветшґелер/Цветшґелер дель 

Альто Адідже 

Italië Südtiroler Gravensteiner / 

Gravensteiner dell'Alto Adige 

Зюдтіролер 

Ґравенштайнер/Ґравенштайнер дель 

Альто Адідже 

Italië Südtiroler Golden Delicious / 

Golden Delicious dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Ґолден Делішес / Ґолден 

Делішес дель Альто Адідже 

Italië Williams friulano / Williams del 

Friuli 

Вільямс фріулано/ Вільямс дель Фріулі 

Italië Sliwovitz del Veneto Слівовіц дель Венето 

Italië Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Слівовіц дель Фріулі-Венеція Джулія 

Italië Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Слівовіц дель Трентіно- Альто Адідже 

Italië Distillato di mele trentino / 

Distillato di mele del Trentino 

Дістіллато ді мелє трентіно/ Дістіллато ді 

мелє дель Трентіно 

Italië Williams trentino / Williams del 

Trentino 

Вільямс трентіно/Вільямс дель Трентіно  

Italië Sliwovitz trentino / Sliwovitz del 

Trentino 

Слівовіц трентіно/Слівовіц дель Трентіно 

Italië Aprikot trentino / Aprikot del 

Trentino 

Апрікот трентіно/Апрікот дель Трентіно 

Italië Kirsch Friulano / Kirschwasser 

Friulano 

Кірш Фріулано /Кіршвассер Фріулано 

Italië Kirsch Trentino / Kirschwasser 

Trentino 

Кірш Трентіно/Кіршвассер Трентіно 

Italië Kirsch Veneto / Kirschwasser 

Veneto 

Кірш Венето / Кіршвассер Венето 

Italië Südtiroler Enzian / Genziana 

dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Енціан / Дженціана дель 

Альто Адідже 

Italië Genziana trentina / Genziana del 

Trentino 

Дженціана трентіна/Дженціана дель 

Трентіно 

Italië Mirto di Sardegna Мірто ді Сарденья 

Italië Liquore di limone di Sorrento Лікворе ді лімоне ді Сорренто 

Italië Liquore di limone della Costa 

d'Amalfi 

Лікворе ді лімоне делла Коста д’Амальфі 

Italië Genepì del Piemonte Дженепі дель П’ємонте 

Italië Genepì della Valle d'Aosta Дженепі делла Валле д’Аоста 

Italië Nocino di Modena Ночіно ді Модена 

Italië  Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Обстлер/Обстлер дель Альто 

Адідже 
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Letland Latvijas Dzidrais Латвiяс Дзiдраiс 

Letland Rīgas Degvīns Рiгас Дегвiнс 

Letland Allažu Ķimelis  Aллажу Кiмелiс 

Litouwen Samanė Самане 

Litouwen Originali Lietuviška degtinė / 

Original Litthuanian vodka  

Орігіналі Лієтувішка дектіне/ Оріджінел 

Літуаніян водка  

Litouwen Vilniaus Džinas / Vilnius Gin  Вільняус Джінас / Вільнюс Джін 

Litouwen Trejos devynerios Трейос девінерьос 

Litouwen Čepkelių Чепкелю 

Litouwen Trauktinė Трауктіне  

Litouwen Trauktinė Palanga Трауктіне Паланґа  

Litouwen Trauktinė Dainava Трауктіне Дайнава 

Luxemburg Eau-de-vie de seigle de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-дьо-ві дьо сеґль дьо марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de marc de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де мар де марк насіональ 

люксембужуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de pommes de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де помм де марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de poires de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де пуар де марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de kirsch de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де кірш де марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de quetsch de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де куеч де марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de mirabelle de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де мірабелль де марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Eau-de-vie de prunelles de marque 

nationale luxembourgeoise 

О-де-ві де прюнелль де марк насіональ 

люксембуржуаз 

Luxemburg Cassis de Beaufort Кассіс де Бофор 

Polen Polska Wódka / Polish Vodka Польска Вудка / Поліш водка 

Polen Kruidenwodka uit de noordelijke 

laagvlakte van Podlachië, 

gearomatiseerd met 

veenreukgrasextract / Wódka 

ziołowa z Niziny 

Północnopodlaskiej aromatyzowana 

ekstraktem z trawy żubrowej 

Вудка жьолова з Ніжіни 

Пулноцноподляскей, ароматизована 

екстрактем з трави жубровей  

Polen Polish Cherry  Поуліш Чері  
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Portugal Rum da Madeira Рум да Мадейра 

Portugal Aguardente de Vinho Douro Аґуарденти д Віню Дору 

Portugal Aguardente de Vinho Ribatejo Аґуарденти д Віню Рібатежу 

Portugal Aguardente de Vinho Alentejo Аґуарденти д Віню Алентежу 

Portugal Aguardente de Vinho da Região dos 

Vinhos Verdes 

Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш 

вердеш 

Portugal Aguardente de Vinho da Região dos 

Vinhos Verdes de Alvarinho 

Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш 

вердеш ди Алварінью 

Portugal Aguardente de Vinho Lourinhã Аґуарденти д Віню Лоурінья 

Portugal Aguardente Bagaceira Bairrada Аґуарденти Баґасейра Байррада 

Portugal Aguardente Bagaceira Alentejo Аґуарденти Баґасейра Алентежу  

Portugal Aguardente Bagaceira da Região 

dos Vinhos Verdes 

Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ 

вінюш вердеш 

Portugal Aguardente Bagaceira da Região 

dos Vinhos Verdes de Alvarinho 

Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ 

вінюш вердеш ди Алварінью 

Portugal Medronho do Algarve Медронью ду Алгарви 

Portugal Medronho do Buçaco Медронью ду Бусаку 

Portugal Aguardente de pêra da Lousã Аґуарденте ди пера да Лоуза 

Portugal Évora anisada Евура Анізада 

Portugal Ginjinha portuguesa Жінжінья Портуґеза 

Portugal Licor de Singeverga Лікор ди Сінжеверґа 

Portugal Anis português Аніш портуґеш 

Portugal Poncha da Madeira Понша да Мадейра 
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Roemenië Vinars Târnave Вінарс Тирнаве 

Roemenië Vinars Vaslui Вінарс Васлюй 

Roemenië Vinars Murfatlar Вінарс Мурфатлар 

Roemenië Vinars Vrancea Вінарс Вранча 

Roemenië Vinars Segarcea Вінарс Сеґарча 

Roemenië Pălincă Палінка 

Roemenië Ţuică Zetea de Medieşu Aurit Цуйка Зетя де Медієшу Ауріт 

Roemenië Ţuică de Valea Milcovului Цуйка де Валя Мілковулюй 

Roemenië Ţuică de Buzău Цуйка де Бузеу 

Roemenië Ţuică de Argeş Цуйка де Арджеш 

Roemenië Ţuică de Zalău Цуйка де Залеу 

Roemenië Ţuică Ardelenească de Bistriţa Цуйка Арделеняске де Бістріца 

Roemenië Horincă de Maramureş Хорінка де Марамуреш 

Roemenië Horincă de Cămârzana Хорінка де Камирзана 

Roemenië Horincă de Seini Хорінка де Сеїні 

Roemenië Horincă de Chioar Хорінка де Кіоар 

Roemenië Horincă de Lăpuş Хорінка де Ляпуш 

Roemenië Turţ de Oaş Турц де Оаш  

Roemenië Turţ de Maramureş Турц де Марамуреш 

Slowakije Karpatské brandy špeciál Карпатске бренді шпеціал 

Slowakije Bošácka Slivovica Бошацка Слівовіця 

Slowakije Laugarício Vodka Лаугаріціо Водка 

Slowakije Spišská Borovička Спішска Боровічка 

Slowakije Slovenská Borovička Juniperus Словенска боровічка Юніперус 

Slowakije Slovenská Borovička Словенска боровічка 

Slowakije Inovecká Borovička Іновецка Боровічка 

Slowakije Liptovská Borovička Ліптовска Боровічка 

Slowakije Demänovka bylinná horká Дєменовка билінна горка 

Slowakije Demänovka Bylinný Likér Дєменовка билінни лікєр 

Slovenië Brinjevec Брінєвец  

Slovenië Dolenjski sadjevec Доленьскі садєвец 

Slovenië Janeževec Янежевец 

Slovenië Slovenska travarica Словєнска траваріца 

Slovenië Pelinkovec Пелінковец 

Slovenië Orehovec Ореховец 

Slovenië Domači rum Домачі рум 
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Spanje Ron de Málaga Рон де Маляґа 

Spanje Ron de Granada Рон де Ґранада 

Spanje Whisky español  Уіскі Еспаньоль 

Spanje Brandy de Jerez Бранді де Херес 

Spanje Brandy del Penedés Бранді дель Пенедес 

Spanje Orujo de Galicia  Орухо де Ґалісія 

Spanje Aguardiente de sidra de Asturias Агуардьєнте де сідра де Астуріяс 

Spanje Gin de Mahón Хін де Маон 

Spanje Anis español  Аніс Еспаньоль 

Spanje Anís Paloma Monforte del Cid Аніс Пальома Монфорте дель Сід 

Spanje Hierbas de Mallorca Єрбас де Майорка 

Spanje Hierbas Ibicencas Єрбас Ібісенкас 

Spanje Cazalla Касая 

Spanje Chinchón Чінчон 

Spanje Ojén Охен 

Spanje Rute  Руте 

Spanje Palo de Mallorca Пальо де Майорка 

Spanje Ratafia catalana Ратафія Каталяна 

Spanje Cantueso Alicantino Кантуесо Алікантіно 

Spanje Licor café de Galicia Лікор кафе де Ґалісія 

Spanje Licor de hierbas de Galicia Лікор де єрбас де Ґалісія 

Spanje Pacharán navarro Пачаран наварро 

Spanje Pacharán Пачаран 

Spanje Aguardiente de hierbas de Galicia Агуардьєнте де єрбас де Ґалісія 

Spanje Aperitivo Café de Alcoy Аперітіво кафе де Алькой 

Spanje Herbero de la Sierra de Mariola Ерберо деля Сієрра де Маріоля 

Spanje Ronmiel  Ронмієль 

Spanje Ronmiel de Canarias Ронмієль де Канаріяс 

Zweden Svensk Vodka / Swedish Vodka свєнск водка / суідіш водка 

Zweden Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / 

Swedish Aquavit 

свенск акуавіт / свенск аквавіт / суідіш 

акуавіт 

Zweden Svensk Punsch / Swedish Punch свєнск пунш / суідіш панш 

Verenigd Koninkrijk Plymouth Gin Плімут джін 

Verenigd Koninkrijk 

(Schotland) 

Scotch Whisky  Скотч уіскі 
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Gemeenschappelijke verklaring inzake het recht bepaalde benamingen te gebruiken 

 

 

Oekraïne behoudt zich het recht voor om in het handelsverkeer bepaalde benamingen te 

gebruiken die hetzij de naam van bepaalde geografische gebieden op zijn grondgebied zijn, 

zoals: 

 

- Шарин, 

- Добрушине, 

- Тарнава, 

- Карпатські (карпатський), 

- Троян, 

- Бистриця, 

- Марамуреш, 

- Боровичі, 

- Оріховець, 

- Самбір  

- Брестів  

- Переяславське  

- Віднів  

- Вербиця  

- Драгово  

- Карлівка  

- Лозниця  

- Люблинець  

- Мельники  

- Загора  

- Нове село  

- Русів  

- Слов'янськ  

- Сливине  

- Чорноморський район  
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- Болярка  

- Чехи  

- Мельнич  

- Мельниця  

- Коса  

- Коси  

- Македони  

- Кропи  

- Аркадія  

- Іонине  

- Коропи 

- Маркопіль  

- Мартини  

- Шампанія,  

- Пила  

- Бурдей  

- Кодак  

- Мелені  

- Корна  

- Брем  

- Лядова  

- Романів  

- Вільне  

- Шарин 

- Ірпінь  

- Рені  

- Славута  

- Красногірка 

- Їжаківка  

- Тиха  
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- Земляне 

- Таврія 

- Созань 

- Баба-Даг 

- Біла Криниця  

- Долинська  

- Приморськ  

- Приморське  

- Приморський  

- Дунайсько  

- Стреків (стреківський) 

- Карпати 

- Карпати Вербовець (вербовецький) 

- Карпати Тарнавка (тарнавський)  

- Карпати Долинне, Долинка 

- Карпати Ступаківка (ступаківський)  

- Карпати Загора (загорський)  

- Житані (житанський)  

- Врубівський  

- Теково (теківський)  

- Радошинка 

- Філянівка (філянівський)  

- Гонтівка (гонтівський)  

- Вінниця (вінницький)  

- Велика Тур’я  

- Мала Тур’я  

- Нове Місто  

- Черняхів  

- Михайлівка (михайлівський)  

- Молдовка (молдовський) 

- Галичина (Галичина) 
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hetzij gebruikelijke benamingen in de Oekraïense taal: 

 

Med; Nederlands: honing (verkleinwoord: Medok) 

 

Kawa ; Nederlands: koffie 

 

in overeenstemming met de bepalingen van onderafdeling 3 (Geografische aanduidingen) van 

hoofdstuk 9 (Intellectuele eigendom) van titel IV van deze overeenkomst, en in het bijzonder 

in overeenstemming met artikel 204 (Toepassingsgebied voor de bescherming van 

geografische aanduidingen). 

 

Gemeenschappelijke verklaring inzake Кагор 

 

Oekraïne kan de naam "Кагор" op zijn grondgebied blijven gebruiken voor een Oekraïense 

wijn waaraan alcohol is toegevoegd en die wordt vervaardigd overeenkomstig onderstaande 

belangrijkste specificaties: 

 

- vervaardigd van plaatselijke druiven en most, 

 

- gisting gestopt door toevoeging van ethylalcohol, 

 

- een alcoholgehalte van het eindproduct van 15-17 % vol, 

 

- een suikergehalte van het eindproduct van 140-1200 g/l.  

 

 

________________ 



EU/UA/Bijlage XXIII/nl 1 

BIJLAGE XXIII 

 

 

BIJLAGE XXIII bij hoofdstuk 10 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

De volgende lijst dient ter illustratie van de betekenis van bepaalde termen in hoofdstuk 10 

(Mededinging) van titel IV van de overeenkomst. Dit glossarium is juridisch niet bindend en 

laat de bepalingen in dat hoofdstuk onverlet.  

 

a) Gebieden waar de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan 

werkgelegenheid heerst: dit zijn gebieden waar de economische situatie in vergelijking 

met de Europese Unie als geheel bijzonder ongunstig is. Aan deze voorwaarde wordt 

voldaan indien een regio of subnationale geografische administratieve eenheid met een 

gemiddeld inwonertal van ongeveer 800 000 tot 3 000 000, een bruto binnenlands 

product (bbp), gemeten in koopkrachtstandaard (kks), per hoofd van de bevolking heeft 

van minder dan 75 % van het gemiddelde van de Unie.  

 

b) Ernstige verstoring: de verstoring in kwestie moet de gehele economie van de betrokken 

partij of van een van haar lidstaten aantasten. Voor de toepassing van deze afdeling 

wordt een verstoring geacht niet ernstig te zijn als deze beperkt is tot één van de regio's 

of delen van het grondgebied van de partijen.  
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c) Dienst van algemeen economisch belang: dit betreft economische activiteiten die door 

de overheid van bijzonder belang worden geacht voor burgers en die zonder 

overheidsingrijpen niet zouden worden uitgeoefend (of onder andere omstandigheden 

zouden worden uitgeoefend). De bijzondere kenmerken van de activiteit dienen zich 

duidelijk te onderscheiden van het algemene economisch belang van andere 

economische activiteiten. 

 

d) Openbare bedrijven: ondernemingen waarop de overheid rechtstreeks of middellijk een 

overheersende invloed kan uitoefenen, hetzij op grond van eigendom of financiële 

participatie hetzij via de op de onderneming toepasselijke voorschriften.  

 

e) Uitsluitende rechten: dit zijn rechten die door een lidstaat bij een wetgevend of 

bestuursrechtelijk besluit aan één onderneming worden verleend, waarbij voor die 

onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied 

een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen. 

 

f) Bijzondere rechten: dit zijn rechten die door een lidstaat worden toegekend aan een 

beperkt aantal ondernemingen, waarbij, binnen een bepaald geografisch gebied en 

anders dan op grond van objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria, 

 

- het aantal ondernemingen dat gerechtigd is om een dienst te verlenen of een 

activiteit uit te oefenen, tot twee of meer wordt beperkt, of 

 

- verscheidene concurrerende ondernemingen vergunning krijgen om een dienst te 

verlenen of een activiteit uit te oefenen, of 
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- aan een of meer ondernemingen wettelijke of bestuursrechtelijke voordelen 

worden toegekend, waardoor het voor andere ondernemingen aanzienlijk 

moeilijker wordt om binnen hetzelfde geografische gebied en onder grotendeels 

gelijkwaardige voorwaarden dezelfde dienst te verlenen of dezelfde activiteit uit 

te oefenen. 

 

g) Belangrijk project in het gemeenschappelijke Europese belang of in het gemeen-

schappelijke belang van de partijen: een project is alleen dan belangrijk en in het 

gemeenschappelijke Europese belang of in het gemeenschappelijke belang van de 

partijen indien  

 

i) de steun een project betreft dat duidelijk omschreven is wat de uitvoerings-

voorwaarden, deelnemers en doelstellingen betreft;  

 

ii) het project in het gemeenschappelijke Europese belang is in de zin dat het met de 

projectdoelstelling bereikte voordeel niet beperkt mag blijven tot één lidstaat of de 

lidstaten die het ten uitvoer leggen, maar de EU als geheel ten goede komt  

 

 of 

 

het project in het gemeenschappelijke belang van de partijen is in de zin dat het met de 

projectdoelstelling bereikte voordeel beide partijen ten goede komt; 
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iii) het project van groot belang is wat de aard en de omvang ervan betreft: het moet 

een zinvol doel hebben en van substantiële omvang zijn. 

 

h) Commerciële staatsmonopolies: commerciële staatsmonopolies zijn monopolies die 

door de nationale, regionale of lokale autoriteiten of andere overheidsorganen, ongeacht 

hun aard, van een partij in staat zijn om, in feite of in rechte, de invoer of de uitvoer 

tussen de partijen rechtstreeks of middellijk te monitoren, te bepalen of aanmerkelijk te 

beïnvloeden. De bepalingen in deze overeenkomst ten aanzien van commerciële staats-

monopolies zijn ook van toepassing op door de partijen gedelegeerde monopolies. 

 

________________ 
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BIJLAGE XXIV  

 

 

BIJLAGE XXIV bij hoofdstuk 14 

REGLEMENT VAN ORDE 

VOOR DE BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1. In hoofdstuk 14 (Beslechting van geschillen) van titel IV van deze overeenkomst en in 

dit reglement van orde wordt verstaan onder: 

 

"adviseur": een persoon die door een partij is aangesteld om haar in verband met de procedure 

voor het arbitragepanel te adviseren of bij te staan; 

 

"arbitragepanel": een krachtens artikel 307 van deze overeenkomst ingesteld panel;  

 

"scheidsrechter": een lid van een op grond van artikel 307 van deze overeenkomst ingesteld 

arbitragepanel; 

 

"assistent": een persoon die in het kader van het mandaat van een scheidsrechter, voor die 

scheidsrechter onderzoek verricht of ondersteunende taken uitvoert; 
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"klagende partij": de partij die op grond van artikel 306 van deze overeenkomst om de 

instelling van een arbitragepanel verzoekt; 

 

"partij waartegen de klacht gericht is": de partij die in strijd met deze overeenkomst zou 

hebben gehandeld; 

 

"vertegenwoordiger van een partij": een werknemer van of een persoon aangewezen door een 

ministerie, een overheidsdienst of een ander overheidsorgaan van een partij, die de partij met 

betrekking tot een geschil op het gebied van de overeenkomst vertegenwoordigt;  

"dag": een kalenderdag. 

 

2. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de partij waartegen de klacht gericht is, belast 

met de logistieke organisatie van geschillenbeslechtingsprocedures, in het bijzonder met de 

organisatie van de hoorzittingen. De partijen delen evenwel de kosten die voortvloeien uit 

organisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de kosten van de scheidsrechters.  
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KENNISGEVINGEN 

 

3. De partijen en het arbitragepanel dienen alle verzoeken, mededelingen, schriftelijke 

stukken en andere documenten in door afgifte met ontvangstbewijs, per aangetekende post, 

koerier, fax, telex, telegram of door middel van enige andere vorm van telecommunicatie 

waarbij de zending wordt geregistreerd. 

 

4. Een partij verstrekt een kopie van elk van haar schriftelijke stukken aan de andere partij 

en aan elk van de scheidsrechters. Ook wordt een kopie van het document in elektronische 

vorm verstrekt. 

 

5. Alle kennisgevingen, met inbegrip van verzoeken om overleg, worden gericht aan het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en het directoraat-generaal Handel van de 

Europese Commissie. 

 

6. Kleine verschrijvingen in verzoeken, mededelingen, schriftelijke stukken of andere 

documenten in verband met de procedure voor het arbitragepanel kunnen worden verbeterd 

door indiening van een nieuw document, waarin de wijzigingen duidelijk zijn aangegeven.  

 

7. Indien de laatste dag waarop een document kan worden ingediend, een officiële 

feestdag van Oekraïne of de Europese Unie is, kan het document op de volgende werkdag 

worden ingediend.  
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AANVANG VAN DE ARBITRAGE 

 

8. Tenzij de partijen anders overeenkomen, vergaderen zij binnen zeven dagen na de 

datum van instelling van het arbitragepanel met dat panel om te beslissen over aangelegen-

heden die de partijen of het arbitragepanel passend achten, met inbegrip van de aan de 

scheidsrechters verschuldigde bezoldigingen en onkostenvergoedingen, die aan de WTO-

normen moeten beantwoorden.  

 

EERSTE STUKKEN 

 

9. Uiterlijk 20 dagen na de datum van instelling van het arbitragepanel dient de klagende 

partij haar eerste schriftelijke stuk in. Uiterlijk 20 dagen na de datum van indiening van het 

eerste schriftelijke stuk dient de partij waartegen de klacht gericht is haar verweerschrift in. 
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WERKWIJZE VAN ARBITRAGEPANELS 

 

10. De voorzitter van het arbitragepanel zit alle vergaderingen voor. Een arbitragepanel kan 

de bevoegdheid tot het nemen van administratieve en procedurele besluiten aan de voorzitter 

overdragen. 

 

11. Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald en onverminderd punt 24, kan het 

arbitragepanel bij zijn werkzaamheden alle mogelijke middelen gebruiken, waaronder 

telefoon-, fax- en computerverbindingen. 

 

12. Hoewel alleen scheidsrechters aan de beraadslagingen van het arbitragepanel mogen 

deelnemen, kan het panel toestaan dat zijn assistenten de beraadslagingen bijwonen. 

 

13. Het opstellen van uitspraken is een exclusieve bevoegdheid van het arbitragepanel, die 

niet mag worden overgedragen. 

 

14. Wanneer zich een procedureel vraagstuk voordoet dat niet door de bepalingen van deze 

overeenkomst en haar bijlagen is geregeld, kan een arbitragepanel een passende procedure 

goedkeuren op voorwaarde dat deze een gelijke behandeling tussen de partijen garandeert en 

in overeenstemming is met de bepalingen van deze overeenkomst en haar bijlagen. 
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15. Wanneer het arbitragepanel van oordeel is dat een procedurele termijn moet worden 

gewijzigd of dat een andere procedurele of administratieve aanpassing nodig is, stelt het de 

partijen schriftelijk in kennis van de redenen voor de wijziging of aanpassing onder 

vermelding van de vereiste termijn of aanpassing. De termijnen van artikel 310, lid 2, van 

deze overeenkomst mogen niet worden gewijzigd zonder dat de partijen ermee instemmen.  

 

VERVANGING  

 

16. Indien een scheidsrechter niet aan de procedure kan deelnemen, zich terugtrekt of moet 

worden vervangen, wordt overeenkomstig artikel 307, leden 3 en 4, van deze overeenkomst 

een vervanger aangewezen. 

 

17. Wanneer een partij van oordeel is dat een scheidsrechter de gedragscode schendt en om 

die reden moet worden vervangen, stelt zij de andere partij daarvan in kennis binnen 15 dagen 

nadat zij heeft kennisgenomen van de omstandigheden die een schending van de gedragscode 

door de scheidsrechter inhouden. 

 

18. a) Wanneer een partij van oordeel is dat een scheidsrechter die niet de voorzitter is 

de gedragscode schendt, voeren de partijen overleg en, indien zij tot overeen-

stemming komen, vervangen zij de scheidsrechter door overeenkomstig 

artikel 307, leden 3 en 4, van deze overeenkomst een vervanger aan te wijzen. 
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 b) Indien de partijen het niet eens worden over de vraag of een scheidsrechter moet 

worden vervangen, kan een partij verzoeken de aangelegenheid voor te leggen aan 

de voorzitter van het arbitragepanel, wiens beslissing definitief is. 

 

 c) Indien de voorzitter, naar aanleiding van een dergelijk verzoek, van oordeel is dat 

een scheidsrechter de gedragscode schendt, wijst hij of zij door loting een nieuwe 

scheidsrechter aan uit de personen die zijn opgenomen op de in artikel 323, lid 1, 

van deze overeenkomst bedoelde lijst waarop de oorspronkelijke scheidsrechter 

stond. Indien de oorspronkelijke scheidsrechter krachtens artikel 307, lid 2, van 

deze overeenkomst door de partijen was gekozen, wordt de vervanger door loting 

aangewezen uit de lijst van personen die overeenkomstig artikel 323, lid 1, van 

deze overeenkomst zijn voorgesteld door de klagende partij en de partij waartegen 

de klacht gericht is. De selectie van de nieuwe scheidsrechter geschiedt in 

aanwezigheid van de partijen binnen vijf dagen na de datum van indiening van het 

verzoek bij de voorzitter van het arbitragepanel.  

 

19. a) Wanneer een partij van oordeel is dat de voorzitter van het arbitragepanel de 

gedragscode schendt, voeren de partijen overleg en, indien zij tot overeen-

stemming komen, vervangen zij de voorzitter door overeenkomstig artikel 307, 

leden 3 en 4, van deze overeenkomst een vervanger aan te wijzen. 
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 b) Indien de partijen het niet eens worden over de vraag of de voorzitter moet 

worden vervangen, kan een partij verzoeken de aangelegenheid voor te leggen aan 

een van de resterende personen op de in artikel 323, lid 1, van de overeenkomst 

bedoelde lijst van personen die als voorzitter kunnen optreden. Zijn of haar naam 

wordt in aanwezigheid van de partijen door loting aangewezen door de voorzitter 

van het Handelscomité of diens vertegenwoordiger. De beslissing van deze 

persoon over de noodzaak de voorzitter te vervangen, is definitief. 

 

 c) Indien deze persoon beslist dat de oorspronkelijke voorzitter de gedragscode 

schendt, wijst hij of zij door loting een nieuwe voorzitter aan uit de resterende 

personen op de in artikel 323, lid 1, van deze overeenkomst bedoelde lijst van 

personen die als voorzitter kunnen optreden. De selectie van de nieuwe voorzitter 

geschiedt in aanwezigheid van de partijen binnen vijf dagen na de datum van 

indiening van het in dit punt bedoelde verzoek. 

 

20. De procedure voor het arbitragepanel wordt opgeschort gedurende de termijn die nodig 

is om de procedures van de punten 16, 17, 18 en 19 te doorlopen.  
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HOORZITTINGEN 

 

21. De voorzitter stelt in overleg met de partijen en de overige leden van het arbitragepanel 

de datum en het tijdstip van de hoorzitting vast en zendt de partijen hiervan een schriftelijke 

bevestiging. Tenzij de hoorzitting achter gesloten deuren plaatsvindt, wordt deze informatie 

door de partij die met de logistieke organisatie van de procedure belast is, ook openbaar 

gemaakt. Het arbitragepanel kan besluiten geen hoorzitting bijeen te roepen, tenzij de partijen 

zich daartegen verzetten. 

 

22. Tenzij de partijen anders overeenkomen, wordt de hoorzitting in Brussel gehouden als 

Oekraïne de klagende partij is en in Kiev als de Europese Unie de klagende partij is. 

 

23. Het arbitragepanel kan aanvullende hoorzittingen bijeenroepen indien de partijen zulks 

overeenkomen. 

 

24. Alle scheidsrechters zijn gedurende de gehele hoorzitting aanwezig. 

 

25. De volgende personen kunnen een hoorzitting bijwonen, ongeacht of de procedure 

openstaat voor het publiek: 

 

a) vertegenwoordigers van de partijen; 

 

b) adviseurs van de partijen; 
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c) administratief personeel, tolken, vertalers en rechtbankverslaggevers; en  

 

d) assistenten van scheidsrechters. 

 

Alleen de vertegenwoordigers en adviseurs van de partijen kunnen het woord tot het 

arbitragepanel richten. 

 

26. Uiterlijk vijf dagen voor de datum van een hoorzitting verstrekt elk van beide partijen 

het arbitragepanel een lijst met de namen van de personen die namens de betrokken partij op 

de hoorzitting pleidooien zullen houden en van andere vertegenwoordigers of adviseurs die de 

hoorzitting zullen bijwonen. 

 

27. De hoorzittingen van het arbitragepanel zijn toegankelijk voor het publiek, tenzij de 

partijen besluiten dat de hoorzittingen gedeeltelijk of geheel achter gesloten deuren zullen 

plaatsvinden. Het arbitragepanel komt echter in besloten zitting bijeen wanneer de stukken en 

pleidooien van een partij vertrouwelijke zakelijke informatie bevatten. 

 

28. De hoorzitting wordt door het arbitragepanel op de volgende wijze geleid, waarbij 

ervoor wordt gezorgd dat de klagende partij en de partij waartegen de klacht gericht is, 

evenveel tijd krijgen toegewezen: 
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pleidooi: 

 

a) pleidooi van de klagende partij; 

 

b) pleidooi van de partij waartegen de klacht gericht is;  

 

weerlegging: 

 

a) repliek van de klagende partij; 

 

b) dupliek van de partij waartegen de klacht gericht is. 

 

29. Het arbitragepanel kan op elk ogenblik van de hoorzitting vragen aan een van beide 

partijen stellen. 

 

30. Het arbitragepanel laat van elke hoorzitting een proces-verbaal opmaken, dat zo spoedig 

mogelijk aan de partijen wordt verstrekt. 

 

31. Binnen 10 dagen na de datum van de hoorzitting kan elk van beide partijen een 

aanvullend schriftelijk stuk indienen over alle aspecten die tijdens de hoorzitting aan de orde 

zijn gekomen. 
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

32. Het arbitragepanel kan op elk moment van de procedure schriftelijke vragen aan een 

partij of aan beide partijen stellen. Beide partijen ontvangen een kopie van de vragen van het 

arbitragepanel. 

 

33. Een partij verstrekt de andere partij een kopie van haar schriftelijke antwoord op de 

vragen van het arbitragepanel. Beide partijen krijgen de gelegenheid om binnen vijf dagen na 

de datum van verstrekking van de kopie schriftelijke opmerkingen over het antwoord van de 

andere partij over te leggen. 

 

 

VERTROUWELIJKHEID 

 

34. Wanneer een hoorzitting van het arbitragepanel overeenkomstig punt 27 niet openbaar 

is, respecteren de partijen en hun adviseurs de vertrouwelijkheid van de zitting. Informatie die 

door een partij aan het arbitragepanel is verstrekt en door die partij als vertrouwelijk is 

aangemerkt, wordt door de andere partij en haar adviseurs vertrouwelijk behandeld. Wanneer 

een partij het arbitragepanel een vertrouwelijke versie van haar schriftelijke stukken verstrekt, 

dient zij op verzoek van de andere partij tevens een niet-vertrouwelijke samenvatting van het 

stuk in, die uiterlijk 15 dagen na de datum van het verzoek of, indien dit later is, na de datum 

van indiening van het stuk, openbaar kan worden gemaakt. Geen enkele bepaling van dit 

reglement van orde belet een partij haar eigen standpunten openbaar te maken, voor zover 

deze geen vertrouwelijke informatie bevatten. 
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EENZIJDIGE CONTACTEN 

 

35. Het arbitragepanel heeft geen ontmoetingen of contacten met een partij in afwezigheid 

van de andere partij. 

 

36. Het is de leden van het arbitragepanel verboden enig aspect van de inhoud van de 

procedure met een partij of met beide partijen te bespreken in afwezigheid van de andere 

scheidsrechters. 

 

 

BIJDRAGEN VAN AMICI CURIAE 

 

37. Tenzij de partijen binnen drie dagen na de datum van instelling van het arbitragepanel 

anders overeenkomen, mag het arbitragepanel ongevraagde schriftelijke bijdragen van 

belanghebbende op het grondgebied van de partijen gevestigde natuurlijke of rechtspersonen 

in ontvangst nemen, op voorwaarde dat deze bijdragen binnen 30 dagen na de datum van 

instelling van het arbitragepanel worden ingediend, beknopt zijn, met inbegrip van eventuele 

bijlagen, en direct van belang zijn voor de feitelijke en juridische vragen die door het 

arbitragepanel worden onderzocht. Het arbitragepanel kan besluiten een maximaal aantal 

bladzijden voor dergelijke opmerkingen vast te stellen. 

 

38. De schriftelijke bijdragen bevatten een beschrijving van de natuurlijke of rechtspersoon 

die de bijdrage indient, met inbegrip van zijn plaats van vestiging, de aard van zijn activiteiten 

en zijn financieringsbron, en vermelden nadere gegevens over het belang dat de persoon bij de 

arbitrageprocedure heeft. 
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39. Het arbitragepanel vermeldt in zijn uitspraak alle bijdragen die het overeenkomstig 

bovenstaande voorschriften heeft ontvangen. Het is niet verplicht in zijn uitspraak op de 

feitelijke of juridische argumenten in die bijdragen in te gaan. Alle bijdragen die het 

arbitragepanel overeenkomstig deze voorschriften heeft ontvangen, worden aan de partijen 

verstrekt, om hen in de gelegenheid te stellen hierover opmerkingen te maken. 

 

DRINGENDE GEVALLEN 

 

40. In dringende gevallen als bedoeld in artikel 310, lid 2, van deze overeenkomst past het 

arbitragepanel in voorkomend geval de in dit reglement van orde vastgestelde termijnen aan. 

 

 

VERTALING EN VERTOLKING 

 

41. Tijdens het in artikel 305 van deze overeenkomst bedoelde overleg, en uiterlijk op de in 

punt 8 van dit reglement van orde bedoelde vergadering proberen de partijen tot overeen-

stemming te komen over een gemeenschappelijke werktaal voor de procedure voor het 

arbitragepanel. 

 

42. Indien de partijen niet tot overeenstemming over een gemeenschappelijke werktaal 

kunnen komen, zorgt elk van hen zo spoedig mogelijk en op haar kosten voor de vertaling van 

haar schriftelijke stukken in de taal die door de andere partij gekozen is en zorgt de partij 

waartegen de klacht gericht is, voor het tolken van mondelinge bijdragen in de door de 

partijen gekozen talen.  
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43. Het arbitragepanel doet uitspraak in de door de partijen gekozen taal of talen. 

 

44. De kosten voor het vertalen van een uitspraak van het arbitragepanel worden gelijkelijk 

door de partijen gedragen. 

 

45. Beide partijen kunnen opmerkingen maken over een overeenkomstig dit reglement van 

orde gemaakte vertaling van een document. 

 

 

BEREKENING VAN TERMIJNEN 

 

46. Wanneer de partijen een document ingevolge de toepassing van punt 7 van dit 

reglement van orde niet op dezelfde datum ontvangen, worden termijnen die ingaan vanaf de 

datum van ontvangst van dat document, vanaf de laatste datum van ontvangst berekend. 

 

 

OVERIGE PROCEDURES 

 

47. Dit reglement van orde is ook van toepassing op de procedures van artikel 312, lid 2, 

artikel 313, lid 2, artikel 315, lid 3, en artikel 316, lid 2, van deze overeenkomst. De in dit 

reglement van orde vermelde termijnen voor de vaststelling van een uitspraak door het 

arbitragepanel worden in dat geval vervangen door de bijzondere termijnen die in die andere 

procedures zijn vastgesteld. 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXV 

 

 

BIJLAGE XXV bij hoofdstuk 15 

GEDRAGSCODE VOOR LEDEN VAN  

ARBITRAGEPANELS EN BEMIDDELAARS 

 

 

Definities 

 

1. In deze gedragscode wordt verstaan onder: 

 

a) "scheidsrechter": een lid van een op grond van artikel 307 van deze overeenkomst 

ingesteld arbitragepanel; 

 

b) "bemiddelaar": een persoon die een bemiddelingsprocedure overeenkomstig 

hoofdstuk 15 (Bemiddelingsmechanisme) van titel IV leidt; 

 

c) "kandidaat": een persoon wiens naam voorkomt op de in artikel 323 van deze 

overeenkomst bedoelde lijst van scheidsrechters en wiens selectie als lid van een 

arbitragepanel overeenkomstig artikel 307 van deze overeenkomst wordt overwogen; 
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d) "assistent": een persoon die, in het kader va een mandaat van een scheidsrechter of 

bemiddelaar, voor die scheidsrechter of bemiddelaar onderzoek verricht of 

ondersteunende taken uitvoert; 

 

e) "procedure": tenzij anders gespecificeerd, een procedure voor een arbitragepanel of een 

bemiddelingsprocedure uit hoofde van deze overeenkomst; 

 

f) "personeel" met betrekking tot een scheidsrechter of bemiddelaar: personen die 

werkzaam zijn onder leiding en controle van de scheidsrechter of bemiddelaar, met 

uitzondering van assistenten.  

 

Verantwoordelijkheden in het kader van de procedure 

 

2. Elke kandidaat en elke scheidsrechter of bemiddelaar vermijdt laakbaar gedrag en de 

schijn van laakbaar gedrag, is onafhankelijk en onpartijdig, vermijdt directe en indirecte 

belangenconflicten en neemt hoge gedragsnormen in acht, teneinde de integriteit en 

onpartijdigheid van het geschillenbeslechtingsmechanisme te garanderen. Voormalige 

kandidaten, scheidsrechters of bemiddelaars leven de verplichtingen in de punten 15, 16, 17 

en 18 van deze gedragscode na. 
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Openbaarmakingsplicht 

 

3. Voorafgaand aan de bevestiging van hun aanstelling tot scheidsrechter of bemiddelaar 

op grond van deze overeenkomst geven kandidaten opening van zaken over alle belangen, 

relaties of aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op hun onafhankelijkheid of 

onpartijdigheid of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij tijdens de 

procedure de schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid kunnen wekken. Daartoe stellen 

kandidaten alles in het werk wat redelijkerwijs in hun vermogen ligt, om na te gaan of er 

sprake is van dergelijke belangen, relaties of aangelegenheden.  

 

4. Kandidaten, scheidsrechters of bemiddelaars richten mededelingen betreffende feitelijke 

of mogelijke schendingen van deze gedragscode uitsluitend tot het Handelscomité, ter 

overweging door de partijen.  

 

5. Na hun aanwijzing blijven scheidsrechters of bemiddelaars alles in het werk stellen wat 

redelijkerwijs in hun vermogen ligt om na te gaan of er sprake is van de in punt 3 van deze 

gedragscode bedoelde belangen, relaties of aangelegenheden en maken zij deze in voor-

komend geval openbaar. Op grond van de verplichting tot openbaarmaking zijn scheids-

rechters of bemiddelaars voortdurend gehouden dergelijke belangen, relaties en aangelegen-

heden openbaar te maken wanneer deze zich tijdens de procedure voordoen. Scheidsrechters 

of bemiddelaars geven opening van zaken over dergelijke belangen, relaties en aangelegen-

heden door daarvan schriftelijk mededeling te doen aan het Handelscomité, ter overweging 

door de partijen.  
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Taken van scheidsrechters of bemiddelaars 

 

6. Na hun aanwijzing zetten scheidsrechters of bemiddelaars zich gedurende de hele 

procedure in om hun taken nauwgezet, snel en billijk te vervullen. 

 

7. Scheidsrechters of bemiddelaars onderzoeken uitsluitend vragen die in de procedure aan 

de orde worden gesteld en voor de uitspraak noodzakelijk zijn, en dragen deze taak niet over 

aan een andere persoon.  

 

8. Scheidsrechters of bemiddelaars nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen 

dat hun assistenten en personeel bekend zijn met de punten 2, 3, 4, 5, 16, 17 en 18 van deze 

gedragscode en deze punten naleven.  

 

9. Onverminderd artikel 330 van deze overeenkomst, onthouden scheidsrechters of 

bemiddelaars zich van eenzijdige contacten betreffende de procedure.  

 

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de scheidsrechters of bemiddelaars 

 

10. Scheidsrechters of bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig, vermijden de schijn 

van laakbaar gedrag of partijdigheid en laten zich niet leiden door eigenbelang, druk van 

buitenaf, politieke overwegingen, publieke protesten, trouw aan een partij of vrees voor 

kritiek.  



EU/UA/Bijlage XXV/nl 5 

11. Scheidsrechters of bemiddelaars mogen rechtstreeks noch middellijk verplichtingen 

aangaan of voordelen aanvaarden die op welke wijze dan ook de goede uitoefening van hun 

taken verstoren of lijken te verstoren.  

 

12. Scheidsrechters of bemiddelaars gebruiken hun positie als lid van het arbitragepanel niet 

om persoonlijke of privébelangen te dienen en onthouden zich van handelingen die de indruk 

kunnen wekken dat anderen in een bijzondere positie verkeren waardoor zij invloed op hen 

kunnen uitoefenen.  

 

13. Scheidsrechters of bemiddelaars laten hun gedrag of oordeel niet beïnvloeden door 

financiële, zakelijke, professionele, familiale of sociale relaties of verantwoordelijkheden.  

 

14. Scheidsrechters of bemiddelaars gaan geen relaties aan en verwerven geen financiële 

belangen wanneer daardoor hun onpartijdigheid in het gedrang kan komen of wanneer 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor de schijn van laakbaar gedrag of 

partijdigheid wordt gewekt. 

 

Verplichtingen van voormalige scheidsrechters of bemiddelaars 

 

15. Voormalige scheidsrechters of bemiddelaars onthouden zich van handelingen die de 

schijn kunnen wekken dat zij bij de uitoefening van hun taken partijdig waren of dat zij 

voordeel hebben gehad van het besluit of de uitspraak van het arbitragepanel of van een 

advies. 
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Vertrouwelijkheid 

 

16. Scheidsrechters of bemiddelaars of voormalige scheidsrechters of bemiddelaars mogen 

nooit niet-openbare informatie over of verkregen tijdens een procedure openbaar maken of 

gebruiken, behalve voor de doeleinden van die procedure, en mogen deze informatie in geen 

geval openbaar maken of gebruiken om persoonlijk voordeel te behalen, anderen een voordeel 

te schenken of het belang van anderen in negatieve zin te beïnvloeden.  

 

17. Scheidsrechters mogen uitspraken van het arbitragepanel of delen daarvan niet openbaar 

maken voordat zij in overeenstemming met deze overeenkomst bekend worden gemaakt. 

 

18. Scheidsrechters of voormalige scheidsrechters mogen nooit informatie openbaar maken 

over de beraadslagingen van een arbitragepanel of over de standpunten van een 

scheidsrechter. 

 

 

_______________ 
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BIJLAGEN BIJ 

TITEL V: ECONOMISCHE EN SECTORALE SAMENWERKING 

 

BIJLAGE XXVI  

 

 

BIJLAGE XXVI bij hoofdstuk 1 

SAMENWERKING INZAKE ENERGIE, 

MET INBEGRIP VAN KERNENERGIE 

 

1. De EU en Oekraïne zetten hierbij een “mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing” 

op met praktische maatregelen tot voorkoming van en tot snelle reactie op een noodsituatie of 

een dreigende noodsituatie. Dit mechanisme voorziet in een vroegtijdige evaluatie van 

mogelijke risico’s en problemen in verband met de levering van en de vraag naar aardgas, 

aardolie of elektriciteit, en in de preventie van en vroegtijdige reactie op een noodsituatie of 

een dreigende noodsituatie. 

 

2. In deze bijlage wordt onder een noodsituatie verstaan een situatie waardoor een 

belangrijke storing of fysieke onderbreking van de levering van aardgas, aardolie of 

elektriciteit tussen Oekraïne en de Europese Unie wordt veroorzaakt.  

 

3. In deze bijlage worden onder de coördinatoren verstaan de minister van Energie van 

Oekraïne en het lid van de Europese Commissie dat bevoegd is voor energie. 
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4. Een vroegtijdige evaluatie van mogelijke risico's en problemen in verband met de 

levering van en de vraag naar energiematerialen en -producten moet door de twee partijen 

gezamenlijk worden ondernomen, meer bepaald in het kader van het memorandum van 

overeenstemming inzake samenwerking op het gebied van energie tussen de Europese Unie 

en Oekraïne van 1 december 2005, en daarover moet regelmatig verslag worden uitgebracht 

bij de coördinatoren. 

 

5. Indien een van de partijen bij deze overeenkomst weet heeft van een noodsituatie of van 

een situatie die naar haar mening tot een noodsituatie zou kunnen leiden, stelt zij de andere 

partij daarvan onmiddellijk in kennis. 

 

6. Indien zich de omstandigheden als bedoeld in punt 5 van deze bijlage voordoen, stellen 

de coördinatoren elkaar zo spoedig mogelijk in kennis van de noodzaak om het mechanisme 

voor vroegtijdige waarschuwing in werking te stellen. In deze kennisgeving worden onder 

meer de aangewezen personen vermeld die door de coördinatoren worden geautoriseerd om 

voortdurend contact met elkaar te onderhouden. 

 

7. Na de kennisgeving als bedoeld in punt 6 van deze bijlage verstrekt elke partij aan de 

andere haar eigen evaluatie. Deze evaluatie omvat een raming van de tijd die nodig is om de 

dreiging van een noodsituatie of een noodsituatie het hoofd te bieden. De partijen reageren 

onverwijld op de evaluatie van de andere partij en verstrekken voor zover beschikbaar 

aanvullende informatie. 
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8. Indien een van de partijen niet in staat is een degelijke evaluatie te doen, of de evaluatie 

van de andere partij niet kan aanvaarden, of het niet eens kan zijn met het tijdschema 

waarbinnen de dreiging van een noodsituatie of de noodsituatie kan worden bestreden, kan de 

overeenstemmende coördinator om overleg verzoeken, dat moet beginnen binnen een termijn 

van uiterlijk drie dagen na het overhandigen van de kennisgeving als bedoeld in punt 6 van 

deze bijlage. Dit overleg vindt plaats via een deskundigengroep die bestaat uit vertegen-

woordigers die door de coördinatoren zijn aangewezen. Het overleg heeft tot doel: 

 

- een gezamenlijke evaluatie van de situatie en van het mogelijke verdere verloop van de 

gebeurtenissen op te stellen;  

 

- aanbevelingen op te stellen om de dreiging van een noodsituatie te elimineren of een 

noodsituatie meester te worden;  

 

- aanbevelingen op te stellen voor een gezamenlijk actieplan van de partijen om de 

gevolgen van een noodsituatie tot een minimum te beperken, en, indien mogelijk, de 

noodsituatie meester te worden, met inbegrip van de mogelijkheid om een speciale 

monitoringgroep op te zetten. 

 

9. Het overleg, de gezamenlijke evaluaties en de voorgestelde aanbevelingen worden 

gebaseerd op de beginselen van transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit. 
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10. De coördinatoren streven er binnen hun bevoegdheid naar de dreiging van een 

noodsituatie te elimineren of de noodsituatie meester te worden, rekening houdend met de 

aanbevelingen die na het overleg zijn opgesteld. 

 

11. De deskundigengroep als bedoeld in punt 8 brengt onmiddellijk na de uitvoering van 

een eventueel overeengekomen actieplan bij de coördinatoren over haar activiteiten verslag 

uit. 

 

12. In een noodsituatie kunnen de coördinatoren een speciale monitoringgroep oprichten om 

de actuele omstandigheden en de ontwikkeling van de gebeurtenissen op de voet te volgen en 

er objectief verslag over uit te brengen. De groep bestaat uit: 

 

- vertegenwoordigers van beide partijen; 

 

- vertegenwoordigers van de energiebedrijven van de partijen; 

 

- vertegenwoordigers van internationale energie-organisaties, voorgesteld en wederzijds 

overeengekomen door de partijen; 

 

- onafhankelijke deskundigen, voorgesteld en wederzijds overeengekomen door de 

partijen. 

 

13. De speciale monitoringgroep gaat onverwijld met haar werkzaamheden van start en 

blijft indien nodig doorwerken tot de noodsituatie is opgelost. Het besluit tot staken van de 

werkzaamheden van de speciale monitoringgroep wordt door de coördinatoren gezamenlijk 

genomen. 
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14. Zodra de omstandigheden als bedoeld in punt 5 bekend zijn geworden, en totdat de 

procedure tot toepassing van het mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing is voltooid, en 

totdat de dreiging van een noodsituatie is verdwenen of de noodsituatie zelf is opgelost, doen 

de partijen hun uiterste best om de negatieve gevolgen voor de andere partij tot een minimum 

te beperken. Beide partijen werken samen met het oog op een onmiddellijke oplossing in een 

geest van transparantie. De partijen onthouden zich van activiteiten die geen verband houden 

met de bestaande noodsituatie en die negatieve gevolgen voor de levering van aardgas, 

aardolie of elektriciteit tussen Oekraïne en de Europese Unie zouden kunnen opleveren of 

deze gevolgen verergeren.  

 

15. Elke partij draagt onafhankelijk de kosten voor activiteiten in het kader van deze 

bijlage. 

 

16. De partijen behandelen alle informatie vertrouwelijk die onderling wordt uitgewisseld 

en die als vertrouwelijk wordt gekenmerkt. De partijen treffen de nodige maatregelen om 

vertrouwelijke informatie te beschermen op basis van de relevante wet- en regelgeving van 

Oekraïne, de Europese Unie en/of de lidstaten van de Unie, als van toepassing, alsook 

overeenkomstig de toepasselijke internationale overeenkomsten en verdragen. 

 

17. De partijen kunnen na onderlinge overeenstemming vertegenwoordigers van derde 

partijen uitnodigen om deel te nemen aan het overleg of de monitoring als bedoeld in de 

punten 8 en 12. 
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18. De partijen kunnen overeenkomen de bepalingen van deze bijlage aan te passen met het 

oog op de oprichting van een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing tussen hen en 

andere partijen.  

 

19. Een schending van dit mechanisme kan niet als basis dienen voor procedures voor 

geschillenbeslechting in het kader van deze overeenkomst. Een partij beroept zich in 

dergelijke procedures voor geschillenbeslechting niet op of gebruikt daarin niet als bewijs: 

 

- door de andere partij in de loop van de procedure ingenomen standpunten of gedane 

voorstellen; of 

 

- het feit dat de andere partij zich bereid heeft verklaard een oplossing voor de 

noodsituatie waarvoor het mechanisme in werking is gesteld, te aanvaarden. 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXVII  

 

 

BIJLAGE XXVII bij hoofdstuk 1 

SAMENWERKING INZAKE ENERGIE, MET INBEGRIP VAN KERNENERGIE 

 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdschema: 

 

Elektriciteit 

 

Richtlijn 2003/54/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

elektriciteit 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden uitgevoerd tegen 1.1.2012 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 

 

Verordening (EG) nr. 1228/2003 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor 

grensoverschrijdende handel in elektriciteit, als gewijzigd bij Besluit 2006/770/EG van de 

Commissie 

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden uitgevoerd tegen 1.1.2012 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 
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Richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en 

de infrastructuurinvesteringen te waarborgen 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn wordt uitgevoerd tegen 1.1.2012 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 

 

Gas 

 

Richtlijn 2003/55/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 

aardgas 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn wordt uitgevoerd tegen 1.1.2012 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 

 

Verordening (EG) nr. 1775/2005 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 

aardgastransmissienetten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden uitgevoerd tegen 1.1.2012 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 

 

Richtlijn 2004/67/EG betreffende maatregelen tot veiligstelling van de aardgasvoorziening 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn wordt uitgevoerd tegen 1.1.2012 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 
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Aardolie 

 

Richtlijn 2006/67/EG houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden ruwe 

aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn moeten binnen een termijn van 3 jaar in de 

wetgeving van Oekraïne zijn weerspiegeld en binnen een termijn van 11 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn uitgevoerd. 

 

Prospectie en exploratie van koolwaterstoffen 

 

Richtlijn 94/22/EG betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van 

vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn moeten binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn uitgevoerd, rekening houdend met de 

artikelen 12 en 13 van de handelsgerelateerde energiebepalingen van Hoofdstuk 11: Handels-

gerelateerde energie van Titel IV: Handel en aanverwante zaken. 

 

Energie-efficiëntie 

 

Richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst uitgevoerd. 
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Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn moeten binnen een termijn van 3 jaar in de 

wetgeving van Oekraïne zijn weerspiegeld en binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn moeten binnen een termijn van 5 jaar in de 

wetgeving van Oekraïne zijn weerspiegeld en binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van 

eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten 

 

Uitvoeringsrichtlijnen/-verordeningen: 

 

- Verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie wat betreft voorschriften inzake 

ecologisch ontwerp voor het elektrisch opgenomen vermogen van externe 

stroomvoorzieningen in niet-belaste toestand en de gemiddelde actieve efficiëntie van 

externe stroomvoorzieningen; 

 

- Verordening (EG) nr. 245/2009 van de Commissie betreffende eisen inzake ecologisch 

ontwerp voor fluorescentielampen zonder ingebouwd voorschakelapparaat, voor 

hogedrukgasontladingslampen en voor voorschakelapparaten en armaturen die deze 

lampen kunnen laten branden;  
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- Verordening (EG) nr. 244/2009 van de Commissie voor het vaststellen van eisen inzake 

ecologisch ontwerp voor niet-gerichte lampen voor huishoudelijk gebruik; 

 

- Verordening (EG) nr. 107/2009 van de Commissie betreffende eisen inzake ecologisch 

ontwerp voor eenvoudige set-top boxes; 

 

- Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie wat betreft voorschriften inzake 

ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische 

huishoud- en kantoorapparatuur in de stand by-stand en de uit-stand; 

 

- Richtlijn 92/42/EEG van de Raad betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en 

gasgestookte centrale-verwarmingsketels;  

 

- Richtlijn 96/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende normen voor de 

energie-efficiëntie van huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en 

combinaties daarvan; 

 

- Richtlijn 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de 

energierendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen. 
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Tijdschema: De bepalingen van de kaderrichtlijn en van de bestaande relevante uitvoerings-

maatregelen (“dochterrichtlijnen of –verordeningen”) worden uitgevoerd binnen 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst. Nieuwe dochterrichtlijnen of –verordeningen 

worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig de in deze richtlijnen of verordeningen 

vastgestelde tijdschema’s, na wijzigingen aan deze bijlage overeenkomstig de institutionele 

bepalingen uit Titel VII van deze overeenkomst en zoals medegedeeld aan de Oekraïense 

partij. 

 

Richtlijn 92/75/EEG betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van 

andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van 

huishoudelijke apparaten  

 

Uitvoeringsrichtlijnen/-verordeningen: 

 

- Richtlijn 2003/66/EG van de Commissie wat de etikettering van het energieverbruik van 

huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan betreft; 

 

- Richtlijn 2002/40/EG van de Commissie met betrekking tot de energie-etikettering van 

elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik; 

 

- Richtlijn 2002/31/EG van de Commissie met betrekking tot de energie-etikettering van 

airconditioners voor huishoudelijk gebruik; 

 

- Richtlijn 98/11/EG van de Commissie wat de etikettering van het energieverbruik van 

lampen voor huishoudelijk gebruik betreft; 

 

- Richtlijn 97/17/EG van de Commissie betreffende de etikettering van het 

energieverbruik van huishoudelijke afwasmachines, als gewijzigd bij Richtlijn 

1999/9/EG van de Commissie; 
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- Richtlijn 96/60/EG van de Commissie wat de etikettering van het energieverbruik van 

huishoudelijke was-droogcombinaties betreft; 

 

- Richtlijn 95/13/EG van de Commissie wat de etikettering van het energieverbruik van 

huishoudelijke elektrische droogtrommels betreft; 

 

- Richtlijn 95/12/EG van de Commissie wat de etikettering van het energieverbruik van 

huishoudelijke wasmachines betreft. 

 

Tijdschema: De bepalingen van de kaderrichtlijn en van de bestaande relevante uitvoerings-

maatregelen (“dochterrichtlijnen of –verordeningen”) worden uitgevoerd binnen 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst. Nieuwe dochterrichtlijnen of –verordeningen 

worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig de in deze richtlijnen of verordeningen 

vastgestelde tijdschema’s, na wijzigingen aan deze bijlage overeenkomstig de institutionele 

bepalingen uit Titel VII van deze overeenkomst en zoals medegedeeld aan de Oekraïense 

partij. 
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Kernenergie 

 

Richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de 

gezondheid der bevolking en der werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2006/117/Euratom betreffende toezicht en controle op overbrenging van 

radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2003/122/Euratom inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve 

bronnen en weesbronnen 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst uitgevoerd. 

 

___________________ 
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BIJLAGE XXVIII  

 

 

BIJLAGE XXVIII bij hoofdstuk 4 

BELASTINGEN 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdskader: 

 

Indirecte belastingen 

 

Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn, met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 8, 

20, 33, 40 tot en met 42, 79, 100 en 101, 123 tot en met 130, 140 tot en met 142, 145, 146, 

lid 1, onder b), 147, 155, 164 tot en met 166, 170 en 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, 

238 tot en met 240, 245, 254, 258, 274 tot en met 280, 293 en 294, 370 tot en met 395, 396 tot 

en met 400, 402 tot en met 410, 411 tot en met 413 (bepalingen toepasselijk op EU-lidstaten); 

de artikelen 281 tot en met 294, 295 tot en met 305, 306 tot en met 325, 326 tot en met 332, 

333 tot en met 343, 348 en 349, 358 tot en met 369 (over bijzondere belastingregelingen), 

worden binnen een termijn van 5 jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst 

uitgevoerd. 
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Richtlijn 2007/74/EG van de Raad van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van 

belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door 

reizigers komende uit derde landen 

 

- afdeling 3 over kwantitatieve beperkingen 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de 

structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de 

communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit 

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden geleidelijk aan toegepast, rekening 

houdend met de toekomstige behoeften van Oekraïne op het gebied van milieubescherming en 

energie-efficiëntie, zoals met name te verwachten na de internationale onderhandelingen over 

klimaatverandering na 2012. 
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Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling 

inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG 

 

- Artikel 1 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven 

van de accijns op tabaksfabrikaten (codificatie)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd, met uitzondering van artikel 7, lid 2, de 

artikelen 8, 9, 10, 11, 12, artikel 14, lid 1, lid 2, en lid 4, de artikelen 18 en 19, waarvoor het 

tijdschema voor tenuitvoerlegging door de associatieraad zal worden vastgesteld. 

 

Na de inwerkingtreding van de Overeenkomst stelt de associatieraad het tijdschema vast voor 

uitvoering door Oekraïne van de volgende richtlijnen: 
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Dertiende Richtlijn 86/560/EEG van de Raad van 17 november 1986 betreffende de 

harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Regeling voor de 

teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet op het grondgebied van de 

Gemeenschap gevestigde belastingplichtigen 

 

Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de 

structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken 

 

Artikel 7, lid 2, de artikelen 8, 9, 10, 11, 12, artikel 14, lid 1, lid 2, en lid 4, de artikelen 18 

en 19, van Richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de 

tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten (codificatie) 

 

________________ 
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BIJLAGE XXIX 

 

 

BIJLAGE XXIX bij hoofdstuk 5 

STATISTIEK 

 

Het acquis op het gebied van statistiek als bedoeld in artikel 355 van hoofdstuk 5 (Statistiek) 

van titel V (Economische en sectorale samenwerking) wordt beschreven in het compendium 

statistische vereisten, dat jaarlijks wordt bijgewerkt en dat door de partijen als bijlage bij deze 

overeenkomst wordt beschouwd. 

 

De meest recente versie van het compendium is in elektronische vorm beschikbaar op de 

website van het Bureau voor de Statistiek van de EU  

 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XXX 

 

 

BIJLAGE XXX bij hoofdstuk 6 

MILIEU 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdskader: 

 

Goed bestuur op milieugebied en integratie van milieuzaken in andere beleidsterreinen 

 

Richtlijn 2011/92/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling 

van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie) 

 

Voor projecten die onder het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap vallen, 

worden alle bepalingen van de richtlijn uitgevoerd tegen 1.1.2013 zoals aangegeven in het 

protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag. Voor andere projecten 

gelden de volgende bepalingen: 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 
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- vaststelling van criteria voor projecten van bijlage I die worden onderworpen aan een 

milieueffectbeoordeling en vaststelling van een procedure om te beslissen welke 

projecten van bijlage II een milieueffectbeoordeling behoeven (artikel 4) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van de reikwijdte van de informatie die door de opdrachtgever moet worden 

verstrekt (artikel 5) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- instelling van een procedure voor raadpleging van milieuautoriteiten en van een 

openbare raadplegingsprocedure (artikel 6) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opzetten van regelingen met buurlanden voor de uitwisseling van informatie en overleg 

(artikel 7) 



EU/UA/Bijlage XXX/nl 3 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van maatregelen voor het op de hoogte brengen van het publiek van de 

beslissingen over aanvragen van de vergunningsprocedure (artikel 9) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 

bepaalde plannen en programma's 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- vaststelling van een procedure om te beslissen welke plannen of programma’s behoefte 

hebben aan een strategische milieueffectbeoordeling en van criteria voor plannen of 

programma’s die zijn onderworpen aan een strategische milieueffectbeoordeling 

(artikel 3) 

 

- instelling van een procedure voor raadpleging van milieuautoriteiten en van een 

openbare raadplegingsprocedure (artikel 6) 

 

- opzetten van regelingen met buurlanden voor de uitwisseling van informatie en overleg 

(artikel 7) 
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Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking 

van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- opzetten van praktische regelingen voor het ter beschikking stellen van milieu-

informatie aan het publiek en de toepasselijke uitzonderingen daarop (artikelen 3 en 4) 

 

- verzekeren dat de overheid milieu-informatie beschikbaar stelt aan het publiek 

(artikel 3, lid 1) 

 

- vaststelling van procedures voor de herziening van beslissingen om geen milieu-

informatie te verstrekken of slechts gedeeltelijke informatie te verstrekken (artikel 6) 

 

- opzetten van een systeem voor de verspreiding van milieu-informatie onder het publiek 

(artikel 7) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 
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Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van 

bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van 

het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 

96/61/EG van de Raad 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- opzetten van een mechanisme om het publiek te voorzien van informatie (artikel 2, 

lid 2, onder a), en onder d)) 

 

- opzetten van een mechanisme voor informatie aan het publiek (artikel 2, lid 2, onder b), 

en lid 3) 

 

- opzetten van een mechanisme voor inspraak van het publiek en om rekening te houden 

met opmerkingen in het besluitvormingsproces (artikel 2, lid 2, onder c)) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 
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Luchtkwaliteit  

 

Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa 

goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van bovenste en onderste beoordelingsdrempels (artikel 5), streef- en 

grenswaarden (de artikelen 13, 14, 16, lid 2, 17, lid 1), en de streefwaarde inzake 

vermindering van de blootstelling aan PM2,5 (artikel 15, lid 1) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn wordt uitgevoerd voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, lood, benzeen, koolmonoxide, ozon, PM10 en PM2,5 

binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op basis van 

een bestaande situatie in Oekraïne. Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst stelt de 

associatieraad het tijdschema vast voor uitvoering door Oekraïne van deze bepalingen om ten 

volle aan de vereisten van de richtlijn te voldoen. 

 

- aanwijzing en indeling van zones en agglomeraties (artikelen 4 en 5) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- opzetten van een systeem voor beoordelingen van de luchtkwaliteit met betrekking tot 

verontreinigende stoffen (artikelen 5, 6 en 9) 

 

- opzetten van luchtkwaliteitsplannen voor zones en agglomeraties waar de niveaus van 

verontreinigende stoffen een grenswaarde of streefwaarde overschrijden (artikel 23) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden uitgevoerd voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, lood, benzeen, koolmonoxide, ozon, PM10 en PM2,5 

binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op basis van 

een bestaande situatie in Oekraïne. Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst stelt de 

associatieraad het tijdschema vast voor uitvoering door Oekraïne van deze bepalingen om ten 

volle aan de vereisten van de richtlijn te voldoen. 

 

- opstellen van kortetermijnactieplannen voor zones en agglomeraties waar het risico 

bestaat dat de niveaus van verontreinigende stoffen de alarmdrempels zullen 

overschrijden (artikel 24) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opzetten van een systeem voor de mededeling van gegevens aan de bevolking 

(artikel 26) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Richtlijn 2004/107/EG betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen in de lucht  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van bovenste en onderste beoordelingsdrempels (artikel 4, lid 6) en van 

streefwaarden (artikel 3)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden uitgevoerd voor arseen, nikkel, 

cadmium en benzo(a)pyreen binnen een termijn van 3 jaar na de inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst op basis van een bestaande situatie in Oekraïne. Na de inwerkingtreding van 

deze Overeenkomst stelt de associatieraad het tijdschema vast voor uitvoering door Oekraïne 

van deze bepalingen om ten volle aan de vereisten van de richtlijn te voldoen. 

 

- aanwijzing en classificatie van zones en agglomeraties (artikelen 3 en 4, lid 6)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- opzetten van een systeem voor beoordelingen van de luchtkwaliteit met betrekking tot 

verontreinigende stoffen (artikel 4) 

 

- het treffen van maatregelen om de luchtkwaliteit te handhaven of te verbeteren met 

betrekking tot de relevante verontreinigende stoffen (artikel 3) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden uitgevoerd binnen een termijn van 

5 jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op basis van een bestaande situatie in 

Oekraïne. Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst stelt de associatieraad het 

tijdschema vast voor uitvoering door Oekraïne van deze bepalingen om ten volle aan de 

vereisten van de richtlijn te voldoen. 

 

Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot 

wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad, als gewijzigd bij de Richtlijnen 2000/71/EG, 

2003/17/EG en 2009/30/EG, en Verordening (EG) nr. 1882/2003  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- evaluatie van het nationale brandstofverbruik 

 

- opzetting van een systeem voor toezicht op de brandstofkwaliteit (artikel 8) 

 

- verbod op het in de handel brengen van gelode benzine (artikel 3, lid 1) 
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- toestemming voor het in de handel brengen van ongelode benzine, dieselbrandstof en 

gasolie bedoeld voor motoren van niet voor de weg bestemde mobiele machines en 

bosbouwtrekkers, alleen indien deze voldoen aan de relevante vereisten (artikelen 3 

en 4) 

 

- opzetten van een regeling om het hoofd te bieden aan buitengewone omstandigheden en 

om nationale gegevens over de brandstofkwaliteit te vergaren (artikelen 7 en 8) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 1999/32/EG betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde 

vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG, als gewijzigd bij 

Verordening (EG) nr. 1882/2003 en Richtlijn 2005/33/EG 

 

Voor brandstoffen die worden gebruikt voor doeleinden die onder het Verdrag tot oprichting 

van de Energiegemeenschap vallen, worden alle bepalingen van de richtlijn uitgevoerd tegen 

1.1.2012 zoals aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het 

Verdrag. Voor brandstoffen die worden gebruikt voor andere doeleinden, worden de volgende 

regelingen uitgevoerd: 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- opzetten van een doeltreffend systeem voor monsterneming en van geschikte 

analysemethoden voor analysen (artikel 6) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- verbod op het gebruik van zware stookolie en gasolie wordt gebruikt met een 

zwavelgehalte van meer dan de vastgestelde grenswaarden (artikel 3, lid 1, en artikel 4, 

lid 1) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- toepassing van grenswaarden voor het zwavelgehalte in brandstoffen voor de 

scheepvaart (artikel 4, lid 1 en lid 2) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Richtlijn 94/63/EG betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen 

(VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals 

naar benzinestations, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van alle terminals voor de opslag en het laden van benzine (artikel 2)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van technische maatregelen ter vermindering van het verlies aan benzine uit 

opslaginstallaties van een terminal of benzinestations en tijdens het vullen of ledigen 

van mobiele tanks bij terminals (artikelen 3, 4 en 6 en bijlage III) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 9 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- eisen dat alle laadportalen voor tankwagens en mobiele tanks aan de vereisten voldoen 

(artikelen 4 en 5) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 9 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2004/42/EG inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten 

gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en 

producten voor het overspuiten van voertuigen, en tot wijziging van Richtlijn 1999/13/EG 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- vaststelling van maximale grenswaarden voor het VOS-gehalte van verven en vernissen 

(artikel 3 en bijlage II)  

 

- vaststelling van de vereisten voor etikettering van producten die op de markt worden 

gebracht en voor het op de markt brengen van producten die voldoen aan de relevante 

vereisten (artikelen 3 en 4) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Afvalbeheer en beheer van bestanden 

 

Richtlijn 2008/98/EEG betreffende afvalstoffen 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opstellen van afvalbeheerplannen overeenkomstig de afvalhiërarchie in vijf stappen en 

van afvalpreventieprogramma’s (hoofdstuk V van Richtlijn 2008/98/EG) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van een mechanisme voor het terugwinnen van de kosten volgens het 

beginsel "de vervuiler betaalt" en het beginsel van uitgebreide verantwoordelijkheid van 

de producent (artikel 14) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- opzetten van een vergunningensysteem voor inrichtingen of ondernemingen die 

verwerkings- of terugwinningsoperaties uitvoeren, met specifieke verplichtingen voor 

het beheer van gevaarlijk afval (hoofdstuk IV van Richtlijn 2008/98/EG) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opzetten van een register van inrichtingen of ondernemingen voor het ophalen en 

vervoeren van afval (hoofdstuk IV van Richtlijn 2008/98/EG) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen, als gewijzigd bij Verordening 

(EG) nr. 1882/2003 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- klasseren van stortplaatsen (artikel 4) 

 

- voorbereiding van een nationale strategie voor de vermindering van de naar 

stortplaatsen over te brengen biologisch afbreekbare afvalstoffen (artikel 5) 
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- opzetten van een aanvraag- en vergunningensysteem en van procedures voor het 

aanvaarden van afvalstoffen (artikelen 5 tot en met 7, 11, 12 en 14) 

 

- opzetten van controle- en toezichtprocedures in de exploitatiefase van stortplaatsen en 

van sluitings- en nazorgprocedures voor af te schrijven stortplaatsen (artikelen 12 en 13) 

 

- opstellen van aanpassingsplannen voor bestaande stortplaatsen (artikel 14) 

 

- opzetten van een kostenmechanisme (artikel 10) 

 

- garanderen dat het relevante afval wordt behandeld voor het naar de stortplaats komt 

(artikel 6) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden voor bestaande installaties binnen een 

termijn van 6 jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. Voor 

installaties die operationeel worden na de ondertekening van de Overeenkomst, worden de 

bepalingen van de richtlijn uitgevoerd vanaf de datum van inwerkingtreding van de richtlijn. 
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Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende 

wijziging van Richtlijn 2004/35/EG 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- opzetten van een systeem om te garanderen dat de exploitanten plannen voor 

afvalbeheer opstellen (identificatie en classificatie van afvalvoorzieningen; 

karakterisering van het afval) (artikelen 4 en 9) 

 

- opzetten van een vergunningensysteem, van financiële waarborgen en van een 

inspectiesysteem (artikelen 7, 14 en 17) 

 

- opzetten van procedures voor het beheer van en het toezicht op uitgegraven ruimten 

(artikel 10) 

 

- vaststelling van procedures voor de sluiting en de fase na de sluiting van 

mijnbouwafvalvoorzieningen (artikel 12) 

 

- opstellen van een inventaris van gesloten mijnbouwafvalvoorzieningen (artikel 20) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Beheer van de waterkwaliteit en watervoorraden, met inbegrip van marien milieu 

 

Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 

betreffende het waterbeleid, als gewijzigd bij Beschikking nr. 2455/2001/EG en Richtlijn 

2009/31/EG 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van een wettelijke definitie van het territoriale orgaan voor hydrografische 

zones in het land 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- ontwikkeling van passende nationale wetgeving (regeling inzake stroomgebiedsbeheer) 

zodat het stroomgebiedsbeheer de verantwoordelijkheid krijgt voor functies waarin 

Richtlijn 2000/608/EG voorziet (artikel 3) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- identificatie van stroomgebiedsdistricten en opstelling van administratieve regelingen 

voor internationale rivieren, meren en kustwateren (artikel 3) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- analyse van de karakteristieken van stroomgebiedsdistricten (artikel 5) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opzetting van programma’s voor toezicht op de waterkwaliteit (artikel 8) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- voorbereiding van beheersplannen voor stroomgebieden, overleg met het publiek en 

publicatie van deze plannen (artikelen 13 en 14) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opstellen van een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling (artikelen 4 en 5) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opstellen van overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten (artikel 6) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen (artikel 7) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 



EU/UA/Bijlage XXX/nl 21 

Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen 

betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opstellen van een mariene strategie in samenwerking met de EU-lidstaten (artikelen 5 

en 6) 

 

- initiële beoordeling van mariene wateren, vaststelling van de goede milieutoestand en 

van milieudoelen en indicatoren (artikelen 5, en 8 tot en met 10) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opzetting van een programma voor toezicht voor de voortgaande beoordeling en 

regelmatige actualisering van de doelstellingen (artikelen 5 en 11)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- voorbereiding van een programma met maatregelen voor het bereiken van een goede 

milieutoestand (artikelen 5 en 13) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, als gewijzigd bij 

Richtlijn 98/15/EG, Verordening (EG) nr. 1882/2003 en Verordening (EG) nr. 1137/2008 

goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- evaluatie van de status van de vergaring en behandeling van stedelijk afvalwater 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van kwetsbare gebieden en agglomeraties (artikel 5 en bijlage II) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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- voorbereiding van een technisch en investeringsprogramma voor de uitvoering van de 

vereisten inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (artikel 17) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 98/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, 

als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 en Verordening (EG) nr. 596/2009 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

- vaststelling van normen voor drinkwater (artikelen 4 en 5) 

 

- vaststelling van een controlesysteem (artikelen 6 en 7) 

 

- opzetten van een mechanisme voor informatie aan de verbruikers (artikel 13) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Richtlijn 91/676/EEG inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten 

uit agrarische bronnen, als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- identificatie van voor nitraat kwetsbare zones (artikel 3)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opstellen van actieprogramma's voor de voor nitraat kwetsbare zones (artikel 5)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- opzetten van programma’s voor toezicht (artikel 6) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Natuurbescherming 

 

Richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de vogelstand 

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- evaluatie van vogelsoorten waarvoor speciale beschermingsmaatregelen nodig zijn en 

van geregeld voorkomende trekvogels 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- identificatie en aanwijzing van de speciale beschermingszones voor vogelsoorten 

(artikel 4, lid 1) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- vaststelling van speciale beschermingsmaatregelen ten aanzien van geregeld 

voorkomende trekvogels (artikel 4, lid 2)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn wordt uitgevoerd tegen 1.1.2015 zoals 

aangegeven in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap. 
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- opzetten van een algemeen berschermingssysteem voor alle wilde vogelsoorten waarvan 

de soorten waarop gejaagd wordt, tot een speciale ondersoort behoren, en verbod op 

bepaalde vormen van vangst/doden (artikelen 5, 6, 7, 8, 9, lid 1 en lid 2) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 

fauna, als gewijzigd bij de Richtlijnen 97/62/EG en 2006/105/EG, en Verordening (EG) 

nr. 1882/2003  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- voorbereiding van een inventaris van gebieden, aanwijzing ervan en vaststelling van 

prioriteiten voor het beheer ervan (met inbegrip van de inventaris van mogelijke 

Emerald-gebieden en de vaststelling van beschermings- en beheersmaatregelen voor 

deze gebieden) (artikel 4)   

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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- treffen van de nodige instandhoudingsmaatregelen voor deze gebieden (artikel 6)   

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

- opzetten van een systeem voor toezicht op de staat van instandhouding van habitats en 

soorten (artikel 11)   

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

- opzetten van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV vermelde 

diersoorten, voor zover relevant voor Oekraïne (artikel 12)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

- opzetten van een mechanisme voor bevolkingseducatie en algemene voorlichting 

(artikel 22)   

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Industriële verontreiniging en industriële risico’s  

 

Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging) (herschikking)  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

- vaststelling van installaties waarvoor een vergunning nodig is (bijlage I)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

- uitvoering van BBT rekening houdend met de conclusies van de BREF’s (artikel 14, 

leden 3 tot en met 6, artikel 15, leden 2 tot en met 4)  

 

Tijdschema: Na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst stelt de associatieraad het 

tijdschema vast voor uitvoering door Oekraïne van deze bepalingen voor bestaande 

installaties.  
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- vaststelling van een geïntegreerd systeem voor vergunningen (artikelen 6 tot en met 9, 

artikel 13)  

 

- vaststelling van een mechanisme voor toezicht op de naleving (artikel 8, artikel 14, 

lid 1, onder d), en artikel 23, lid 1)  

 

- vaststelling van emissiegrenswaarden voor stookinstallaties (artikel 30 en bijlage V)  

 

- voorbereiding van programma’s ter vermindering van de totale jaarlijkse emissies van 

de bestaande installaties (de vaststelling van emissiegrenswaarden voor bestaande 

installaties is optioneel) (artikel 32)   

 

Tijdschema: Als een onmiddellijke prioriteit stelt de associatieraad het tijdschema vast voor 

tenuitvoerlegging door Oekraïne van deze bepalingen voor nieuwe installaties. De 

associatieraad stelt tevens het tijdschema vast voor tenuitvoerlegging door Oekraïne van deze 

bepalingen voor bestaande installaties. Het tijdschema laat de uiterste data onverlet als 

vastgesteld in het protocol betreffende de toetreding van Oekraïne tot het Verdrag tot 

oprichting van de Energiegemeenschap voor stookinstallaties die binnen de werkingssfeer van 

de energiegemeenschap vallen. Bestaande installaties zijn installaties die een vergunning 

krijgen binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, mits dergelijke 

installaties niet later dan zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst in gebruik 

worden genomen.  
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Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 

gevaarlijke stoffen zijn betrokken, als gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG en Verordening 

(EG) nr. 1882/2003  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- vaststelling van doeltreffende coördinatiemechanismen tussen de relevante autoriteiten  

 

- opzetten van systemen voor het opslaan van informatie over relevante installaties en 

voor verslaggeving over belangrijke ongevallen (artikelen 13 en 14) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Klimaatverandering en bescherming van de ozonlaag  

 

Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG, 

als gewijzigd bij Richtlijn 2004/101/EG  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- opzetten van een systeem voor identificatie van relevante installaties en voor 

identificatie van broeikasgassen (bijlagen I en II)  

 

- ontwikkeling van een nationaal plan voor toewijzing van rechten aan installaties 

(artikel 9)  

 

- vaststelling van een systeem voor verlening van vergunningen voor broeikasgasemissies 

en voor verlening van vergunningen die binnen Oekraïne door de installaties onderling 

worden verhandeld (artikel 4 en artikelen 11 tot en met 13)  

 

- vaststelling van bewakings-, rapportage-, verificatie- en handhavingssystemen en 

openbare raadplegingsprocedures (artikel 9, artikelen 14 tot en met 17, 19 en 21) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- opstelling/aanpassing van nationale opleidings- en certificeringsvoorschriften voor 

relevant personeel en bedrijven (artikel 5)  

 

- vaststelling van rapportagesystemen voor het verkrijgen van emissiegegevens van de 

relevante sectoren (artikel 6)  

 

- opzetten van een systeem voor handhaving (artikel 13) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Verordening (EG) nr. 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, als gewijzigd 

bij de Verordeningen (EG) nr. 2038/2000, (EG) nr. 2039/2000, (EG) nr. 1804/2003, (EG) 

nr. 2077/2004, (EG) nr. 29/2006, (EG) nr. 1366/2006, (EG) nr. 1784/2006, (EG) 

nr. 1791/2006 en (EG) nr. 2007/899, alsook bij de Beschikkingen 2003/160/EG, 2004/232/EG 

en 2007/54/EG  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- vaststelling van verboden op gereguleerde stoffen met inbegrip van het beëindigen van 

het gebruik van nieuw geproduceerde chloorfluorkoolwaterstoffen tegen 2010 en van 

alle chloorfluorkoolwaterstoffen tegen 2020 (artikelen 4 en 5)  

 

- vaststelling van kwantitatieve beperkingen op het gebruik van methylbromide voor 

quarantainedoeleinden of toepassingen voorafgaand aan het vervoer, op het niveau van 

het gemiddelde gebruik in de jaren 1996, 1997 en 1998 (artikel 4)  

 

- beëindiging van het op de markt brengen van nieuwe chloorfluorkoolwaterstoffen tegen 

2015 (artikel 4)  

 

- vaststelling van de verplichting tot terugwinning, recycling, regeneratie alsmede 

vernietiging van gebruikte gereguleerde stoffen (artikel 16)   

 

- opzetten van procedures voor het toezicht op en de inspectie van lekkage van 

gereguleerde stoffen (artikel 17) 

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 
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Genetisch gemodificeerde organismen  

 

Relevante EU-wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen wordt ook bestreken in 

Hoofdstuk 4: Sanitaire en fytosanitaire maatregelen, in Titel IV: Handel en 

handelsgerelateerde zaken.  

 

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de 

doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot 

intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, als gewijzigd bij de Beschikkingen 

2002/623/EG en 2002/811/EG, bij de Verordeningen (EG) nr. 1829/2003 en (EG) 

nr. 1830/2003 en de Richtlijn 2008/27/EG  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- eliminering van antibiotica-resistentie-merkers in GGO’s die overeenkomstig deel C in 

de handel zijn gebracht en in GGO’s die zijn toegelaten overeenkomstig deel B 

(artikel 4, lid 2)  

 

- vaststelling van een doeltreffend inspectie- en controlesysteem om naleving van de 

bepalingen van de richtlijn te garanderen, meer bepaald betreffende producten waarvoor 

geen toelating is verleend (artikel 4, lid 5)  

 

- vaststelling van procedures voor voorafgaande kennisgeving voor introducties van 

GGO's van deel B (artikel 6) en voor introducties van GGO's van deel C (artikel 13)  
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- vaststelling van risico-evaluatieprocedures voor introducties van GGO's van deel B 

(artikelen 6 tot en met 11) en voor introducties van GGO's van deel C (artikelen 13 tot 

en met 24)  

 

- aanleggen van openbare registers om de locatie van overeenkomstig deel B 

geïntroduceerde GGO's op te tekenen (artikel 31, lid 3, onder a))  

 

- aanleggen van registers om de locatie van overeenkomstig deel C gecultiveerde GGO's 

op te tekenen (artikel 31, lid 3, onder b))  

 

- opzetten van procedures voor raadpleging van het publiek, en zo nodig van bepaalde 

groeperingen (artikel 9)  

 

- opzetten van en procedure voor rapportage door de kennisgevers over introducties aan 

de bevoegde autoriteit(en) (artikel 10)  

 

- verzekeren dat de producten die in de handel worden gebracht, voldoen aan de 

specifieke etiketterings- en verpakkingsvoorschriften (artikel 21)   

 

- garanderen van de vertrouwelijkheid van de informatie en van de intellectuele-

eigendomsrechten (artikel 25)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Verordening (EG) nr. 1946/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 

betreffende de grensoverschrijdende verplaatsing van genetisch gemodificeerde organismen   

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- vaststelling van procedures voor de doelbewuste introductie van genetisch 

gemodificeerde organismen in het milieu (artikelen 4 tot en met 8)  

 

- vaststelling van procedures voor GGO's bestemd voor rechtstreeks gebruik als 

levensmiddel of diervoeder, of voor be- of verwerking (artikelen 9 en 10) en voor 

GGO's bestemd voor ingeperkt gebruik (artikel 11)  

 

- vaststelling van procedures voor identificatie en begeleidende documentatie (artikel 12) 

en voor kennisgeving van de doorvoer van GGO's (artikel 13)  

 

- vaststelling van een systeem ter garantie van de vertrouwelijkheid (artikel 16)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2009/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake het 

ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen  

 

- goedkeuring van nationale wetgeving en aanwijzing van bevoegde autoriteit(en)  

 

- classificatie van GGO’s en garantie van risico-analysen door de gebruikers (artikel 4)  

 

- toepassing van de algemene beginselen en de passende inperkingsmaatregelen en andere 

beschermingsmaatregelen als bedoeld in bijlage IV (artikel 5)  

 

- vaststelling van kennisgevingsprocedures (artikelen 6 tot en met 9)  

 

- vaststelling van criteria voor rampenplannen (artikelen 13 tot en met 15)  

 

- vaststelling van een systeem ter garantie van de vertrouwelijkheid (artikel 18)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

_________________ 
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BIJLAGE XXXI 

 

 

BIJLAGE XXXI bij hoofdstuk 6 

MILIEU 

 

 

Tenuitvoerlegging door Oekraïne van het Kyoto-protocol, met inbegrip van alle criteria om in 

aanmerking te komen voor het volledig gebruiken van de Kyoto-mechanismen  

 

Opzetten van een actieplan voor de mitigatie op de lange termijn (na 2012) en voor 

aanpassing aan de klimaatverandering  

 

Ontwikkeling en tenuitvoerlegging van langetermijnmaatregelen ter vermindering van de 

uitstoot van broeikasgassen   

 

__________________ 
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BIJLAGE XXXII  

 

 

BIJLAGE XXXII bij hoofdstuk 7 

VERVOER 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdskader:  

 

1. VERVOER OVER DE WEG  

 

Technische voorwaarden   

 

Richtlijn 92/6/EEG van de Raad van 10 februari 1992 betreffende de installatie en het 

gebruik, in de Gemeenschap, van snelheidsbegrenzers in bepaalde categorieën 

motorvoertuigen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen één jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst toegepast op alle voertuigen die betrokken zijn bij internationaal 

goederentransport, binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op alle 

voertuigen die betrokken zijn bij internationaal personenvervoer, en binnen vier jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst op alle voertuigen die voor het eerst zijn 

geregistreerd na 1 januari 2008 en betrokken zijn bij nationaal vervoer.  
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Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan 

het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en 

het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale 

verkeer maximaal toegestane gewichten   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden toegepast binnen drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst op voertuigen die in de EU zijn geregistreerd, 

uitsluitend gedurende de verplaatsing op een internationale E-weg, overeenkomstig bijlage I 

van de Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR) van 15 

november 1975. De associatieraad zal een besluit nemen over de uitbreiding van de 

toepassing van de bepalingen van de richtlijn op het hele netwerk en op alle voertuigen binnen 

3 jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.  

 

Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de 

technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen één jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst toegepast op alle voertuigen die betrokken zijn bij internationaal 

goederentransport, binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op alle 

voertuigen die betrokken zijn bij internationaal personenvervoer, en binnen vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst op alle andere voertuigen.  

 



EU/UA/Bijlage XXXII/nl 3 

Veiligheidsvoorwaarden  

 

Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs   

 

- invoering van de categorieën voor het rijbewijs (artikel 3)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- voorwaarden voor het afgeven van een rijbewijs (artikelen 4, 5, 6 en 7)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

- eisen voor rijexamens (bijlagen II en III)  

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd. 

 

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 

betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden toegepast op alle vervoer van gevaarlijke 

goederen over internationale wegen binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst, op alle vervoer van gevaarlijke goederen over nationale wegen binnen 

drie jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.  
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Sociale voorwaarden  

 

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot 

wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad   

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het 

controleapparaat in het wegvervoer  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst voor het nationale vervoer uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake 

minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 en (EEG) 

nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en 

tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst voor het nationale vervoer uitgevoerd.   
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 

tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn 

voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van 

Richtlijn 96/26/EG van de Raad  

 

- De artikelen 3, 4, 5, 6, 7 (zonder monetaire waarde van de financiële status), 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 en bijlage I   

 

Tijdschema: Deze bepalingen van de verordening worden binnen drie jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst toegepast op alle vervoerondernemers die betrokken 

zijn bij internationaal vervoer, en binnen zeven jaar na de inwerkingtreding van de 

Overeenkomst op alle andere vervoerondernemers.  

 

Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende 

de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer 

uitoefenen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen drie jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst toegepast op internationaal vervoer, en binnen vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst op nationaal vervoer.  
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Richtlijn 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2003 betreffende de 

vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- 

en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen, tot wijziging van Verordening (EEG) 

nr. 3820/85 van de Raad en Richtlijn 91/439/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 

76/914/EEG van de Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen drie jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst toegepast op bestuurders die betrokken zijn bij internationaal 

vervoer, en binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst op bestuurders 

die betrokken zijn bij nationaal vervoer.  

 

Fiscale voorwaarden  

 

Richtlijn 99/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde 

infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden toegepast zodra Oekraïne besluit 

tolheffingen of andere heffingen in te voeren voor het gebruik van zijn infrastructuur.  
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2. VERVOER PER SPOOR  

 

Toegang tot de markt en infrastructuur  

 

Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de 

spoorwegen in de Gemeenschap  

 

- invoering van onafhankelijk beheer en verbetering van de financiële situatie 

(artikelen 2, 3, 4, 5 en 9)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

- scheiding tussen beheer van infrastructuur en transportoperaties (artikelen 6, 7 en 8)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 95/18/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de verlening van vergunningen 

aan spoorwegondernemingen  

 

- invoering van vergunningen onder de voorwaarden als bepaald in de artikelen 1, 2, 3, 4 

(behalve voor artikel 4, lid 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 15  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de 

toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik 

van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Verordening (EU) nr. 913/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2010 inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer   

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van de Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Technische en veiligheidsvoorwaarden  

 

Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de 

veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de 

Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van 

Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit 

en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake 

veiligheidscertificering (Spoorwegveiligheidsrichtlijn)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de 

certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de 

Gemeenschap besturen  
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Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd, met bijzondere aandacht voor artikel 9, 

lid 2, van deze richtlijn waarbij Oekraïne wordt toegestaan strengere eisen toe te passen dan 

die momenteel in de Oekraïense wetgeving van kracht zijn.   

 

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 

betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden toegepast op alle vervoer van gevaarlijke 

goederen over internationale spoorwegen meteen na de inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst, op alle vervoer van gevaarlijke goederen over nationale wegen binnen 

acht jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.  

 

Normalisatie van rekeningen en statistieken  

 

Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende de gemeen-

schappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegonder-

nemingen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Interoperabiliteit  

 

Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (herschikking)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Gecombineerd vervoer  

 

Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van 

gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van 

goederen tussen lidstaten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Andere aspecten  

 

Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 

betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1170/70 van de Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd, met uitzondering van artikel 7, lid 2.  

 

Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 

betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 8 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd en voor de artikelen 13, 16 en 17 zal de 

associatieraad een besluit treffen over de termijn voor uitvoering.  

 

3. LUCHTVERVOER  

 

- Sluiting en uitvoering van een omvattende Overeenkomst betreffende de 

totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte.   

 

- Onverminderd de sluiting van de Overeenkomst betreffende de totstandbrenging van 

een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte, de uitvoering en gecoördineerde 

ontwikkeling verzekeren van bilaterale overeenkomsten inzake luchtvaartdiensten 

tussen Oekraïne en EU-lidstaten, als gewijzigd door de “horizontale overeenkomst”.  
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4. ZEEVERVOER  

 

Maritieme veiligheid – vlaggestaat / classificering van bedrijven  

 

Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake 

gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen 

belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 

inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van 

schepen belaste organisaties   

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2009/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende 

de naleving van vlaggenstaatverplichtingen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Havenstaat   

 

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende 

havenstaatcontrole  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers  

 

Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 

inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de 

Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 

betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen.  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Monitoring van verkeer  

 

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de 

invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart 

en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Technische en operationele voorschriften  

 

Passagiersschepen  

 

Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake 

veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte 

onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en 

hogesnelheidspassagiersvaartuigen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.   
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Richtlijn 2003/25/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke 

stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Olietankers  

 

Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 

betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of 

een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 2978/94 van de Raad  

 

Het tijdschema voor het uit het verkeer nemen van enkelwandige olietankschepen als bepaald 

in de MARPOL-conventie van 1973.  

 

Bulkcarriers  

 

Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot 

vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van 

bulkschepen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Bemanning  

 

Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Milieu  

 

Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 

betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 6 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 

houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Technische voorwaarden  

 

Richtlijn 2010/65/EU betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of 

vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002, geldig tot 18 mei 2012  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Sociale voorwaarden  

 

Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de 

organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van Reders van 

de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het vervoerpersoneel 

in de Europese Unie (FST) - bijlage: Europese overeenkomst betreffende de organisatie van 

de arbeidstijd van zeevarenden, met uitzondering van clausule 16   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd, met uitzondering van clausule 16 die 

wordt uitgevoerd binnen een termijn van 7 jaar na de inwerkingtreding van deze 

Overeenkomst.  
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Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 

betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan 

boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Maritieme veiligheid   

 

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 

betreffende het verhogen van de veiligheid van havens  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn (met uitzondering van de bepalingen betreffende 

inspecties van de Commissie) worden binnen een termijn van 3 jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 

betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn (met uitzondering van de bepalingen betreffende 

inspecties van de Commissie) worden binnen een termijn van 3 jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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5. BINNENVAART  

 

Werking van de markt  

 

Richtlijn 96/75/EG van de Raad houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming 

in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de 

Gemeenschap  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Toegang tot het beroep  

 

Richtlijn 87/540/EEG) van de Raad betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer 

van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de 

onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 96/50/EG van de Raad betreffende de harmonisatie van de voorwaarden voor de 

afgifte van nationale vaarbewijzen voor binnenvaartuigen welke bij het goederen- en 

personenvervoer in de Gemeenschap gebruikt worden  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  
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Veiligheid   

 

Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot 

vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn zullen worden omgezet in het kader van de 

Donaucommissie.  

 

Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 

betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden toegepast op alle vervoer van gevaarlijke 

goederen via binnenwateren over internationale wegen binnen één jaar na de inwerkingtreding 

van deze Overeenkomst, op alle vervoer van gevaarlijke goederen over nationale wegen 

binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.  

 

Informatiediensten voor de binnenvaart  

 

Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 

betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de 

Gemeenschap   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst uitgevoerd.  

 

__________________ 
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BIJLAGE XXXIII  

 

 

BIJLAGE XXXIII bij hoofdstuk 1 

VERVOER 

 

1. De partijen erkennen het belang van betere transportverbindingen, waarbij gezorgd 

wordt voor vlottere, veiligere en meer betrouwbare verbindingen. Dit is in het wederzijds 

voordeel van de EU en Oekraïne. De partijen zullen samenwerken om de 

transportverbindingen verder te ontwikkelen, met name door:  

 

a) beleidssamenwerking, verbeterde administratieve procedures bij grensposten en het 

wegwerken van knelpunten inzake infrastructuur;  

 

b) samenwerking binnen het Vervoerspanel voor het Oostelijk Partnerschap, een 

resultaatgericht permanent kader voor samenwerking op het vlak van vervoer tussen de 

EU en de landen van het Oostelijk Partnerschap;  

 

c) samenwerking met internationale financiële instellingen die kan bijdragen tot betere 

transportvoorzieningen;  

 

d) verdere ontwikkeling van een Oekraïens coördinatiemechanisme en informatiesysteem 

om de doeltreffendheid en transparantie van infrastructuurplanning te kunnen 

garanderen, inclusief verkeersbeheersystemen, heffingen en financiering;  

 

e) goedkeuring van acties ter vergemakkelijking van de grensoverschrijding 

overeenkomstig de bepalingen in het onderdeel douane van deze overeenkomst waarbij 

gestreefd wordt naar een betere werking van het vervoersnetwerk om zo de 

vervoersstromen tussen Oekraïne, zijn partners in de regio en de EU soepeler te laten 

verlopen;  
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f) uitwisseling van beproefde werkmethoden inzake financieringsmogelijkheden van 

projecten (zowel infrastructuur als horizontale maatregelen), inclusief publiek-private 

partnerschappen, desbetreffende wetgeving en tolheffing;  

 

g) in voorkomend geval rekening te houden met de milieubepalingen die zijn opgenomen 

in het onderdeel milieu van deze overeenkomst, in het bijzonder de strategische 

effectbeoordeling, milieueffectbeoordeling, richtlijnen inzake milieu en luchtkwaliteit;  

 

h) ontwikkeling van een efficiënt verkeersbeheerssysteem zoals het Europees 

beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS) op regionaal niveau, waarbij gestreefd 

wordt naar kosteneffectiviteit, interoperabiliteit en hoge kwaliteit.  

 

2. De partijen nemen kennis van de door Oekraïne ingediende indicatieve kaarten. De 

partijen werken samen met het oog op de totstandkoming van een strategisch vervoersnetwerk 

van Oekraïne dat verbonden is met zowel het TEN-T netwerk als de regionale netwerken.   

 

3. De partijen streven ernaar projecten van wederzijds belang in kaart te brengen die 

gelegen zijn op het strategisch vervoersnetwerk van Oekraïne.   

 

4. Kaarten 
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BIJLAGE XXXIV 

 

 

BIJLAGE XXXIV bij hoofdstuk 13 

VENNOOTSCHAPSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE,  

BOEKHOUDING EN BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdschema:  

 

Eerste Richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968, gewijzigd bij Richtlijn 2003/58, 

strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van 

de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de 

belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, 

zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976, zoals gewijzigd bij 

Richtlijnen 92/101/EEG en 2006/68/EG, strekkende tot het coördineren van de waarborgen 

welke in de Lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, 

tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in 

deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze 

vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks ten einde die 

waarborgen gelijkwaardig te maken  
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Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Derde Richtlijn 78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, 

lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen, zoals 

gewijzigd door Richtlijn 2007/63/EG  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van 

artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze 

vennootschappen, zoals gewijzigd door Richtlijn 2007/63/EG  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Elfde Richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaar-

makingsplicht voor in een lidstaat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het 

recht van een andere staat vallen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Twaalfde Richtlijn 89/667/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake het vennoot-

schapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 

het openbaar overnamebod  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 

betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen 

waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging 

van Richtlijn 2001/34/EG  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete 

uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de 

transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan 

effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de 

uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

 

___________________ 
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BIJLAGE XXXV 

 

 

BIJLAGE XXXV bij hoofdstuk 13 

VENNOOTSCHAPSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE,  

BOEKHOUDING EN BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdschema:  

 

Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), 

van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen 

(78/660/EEG)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Zevende Richtlijn van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), 

van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (83/349/EEG).   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 

betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de 

wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van 

de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 

84/253/EEG van de Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

 

________________



EU/UA/Bijlage XXXVI/nl 1 

BIJLAGE XXXVI 

 

 

BIJLAGE XXXVI bij hoofdstuk 13 

VENNOOTSCHAPSRECHT, CORPORATE GOVERNANCE,  

BOEKHOUDING EN BOEKHOUDKUNDIGE CONTROLE 

 

 

- OESO-beginselen inzake corporate governance.  

 

- Aanbeveling van de Commissie van 14 december 2004 ter bevordering van de 

toepassing van een passende regeling voor de beloning van bestuurders van beurs-

genoteerde ondernemingen (2004/913/EG).  

 

- Aanbeveling van de Commissie van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij 

het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde 

ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of van de raad van 

commissarissen (2005/162/EG). 

 

_________________ 
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BIJLAGE XXXVII  

 

 

BIJLAGE XXXVII bij hoofdstuk 15 

AUDIOVISUEEL BELEID 

 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving binnen het aangegeven tijdschema geleidelijk af 

te stemmen op: 

 

Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot 

wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van 

televisieomroepactiviteiten ingetrokken bij Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement 

en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuurs-

rechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten)  

 

Tijdschema: de bepalingen van de richtlijn worden binnen twee jaar na de inwerkingtreding 

van de overeenkomst ten uitvoer gelegd.  

 

Europees Verdrag over grensoverschrijdende televisie van 1989  

 

Tijdschema: niet van toepassing  

 

_________________
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BIJLAGE XXXVIII  

 

 

BIJLAGE XXXVIII bij hoofdstuk 17  

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

 

 

De vermelde verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en mededelingen van de EU 

vormen de juridische referenties wanneer de Oekraïense partij overweegt over te gaan tot een 

geleidelijke afstemming van de wetgeving voor een specifieke sector of product.  

 

Kwaliteitsbeleid  

 

Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van 

geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levens-

middelen  

 

Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie van 14 december 2006 houdende 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de 

bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouw-

producten en levensmiddelen  

 

Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 

betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van 

geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken  

 



EU/UA/Bijlage XXXVIII/nl 2 

Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van 29 april 2008 houdende een gemeen-

schappelijke ordening van de wijnmarkt, met name titel III "Regelgevingsmaatregelen" en 

artikel 117 betreffende controles, ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 491/2009 van 25 mei 

2009 en opgenomen in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 

(integrale GMO-verordening)   

 

Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot vaststelling van de 

uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008, wat betreft de steun-

programma’s, de handel met derde landen, het productiepotentieel en de controles in de 

wijnsector, met name titel V "controles in de wijnsector"  

 

Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde 

traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen  

 

Verordening (EG) nr. 1216/2007 van de Commissie van 18 oktober 2007 houdende 

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad inzake 

gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen  
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Biologische landbouw  

 

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie 

en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) 

nr. 2092/91  

 

Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van 

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische 

productie, de etikettering en de controle betreft  

 

Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende 

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling 

voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft  

 

Genetisch gemodificeerde gewassen  

 

Aanbeveling van de Commissie van 23 juli 2003 over richtsnoeren voor de ontwikkeling van 

nationale strategieën en beste werkwijzen ter waarborging van de coëxistentie van genetisch 

gemodificeerde gewassen met conventionele en biologische landbouw  

 



EU/UA/Bijlage XXXVIII/nl 4 

Biodiversiteit  

 

Verordening (EG) nr. 870/2004 van de Raad van 24 april 2004 tot vaststelling van een 

communautair programma inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en 

het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw en houdende intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1467/94  

 

Handelsnormen voor planten, zaaigoed van planten, van planten, groenten en fruit 

vervaardigde producten  

 

Verordening (EEG) nr. 890/78 van de Commissie van 28 april 1978 betreffende de wijze van 

certificering van hop  

 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeen-

schappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 

landbouwproducten (integrale GMO-verordening)  

 

Verordening (EG) nr. 1850/2006 van de Commissie van 14 december 2006 betreffende de 

wijze van certificering van hop en hopproducten  

 

Verordening (EG) nr. 1295/2008 van de Commissie van 18 december 2008 betreffende de 

invoer van hop uit derde landen (gecodificeerde versie)  

 

Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van 

zaaizaad van groenvoedergewassen  

 

Verordening (EG) nr. 382/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1786/2003 van de Raad houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen  
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Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van 

zaaigranen  

 

Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de handel brengen van 

vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken  

 

Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad  

 

Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden 

gebruikt  

 

Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van 

teeltmateriaal van siergewassen  

 

Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel 

brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal  
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Richtlijn 2001/111/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke 

voeding bestemde suikers  

 

Verordening (EEG) nr. 2568/91 van de Commissie van 11 juli 1991 inzake de kenmerken van 

olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden  

 

Richtlijn 76/621/EEG van de Raad van 20 juli 1976 betreffende de vaststelling van het 

maximumgehalte aan erucazuur in oliën en vetten, die als zodanig voor menselijke 

consumptie zijn bestemd, alsmede in levensmiddelen waaraan oliën of vetten zijn toegevoegd  

 

Art. 52 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot 

vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse 

steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van 

bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen 

(EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) 

nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 

en (EG) nr. 2529/2001  

 

Art. 157 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende 

een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een 

aantal landbouwproducten (integrale GMO-verordening).  

 

Richtlijn 2002/53/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de gemeenschappelijke 

rassenlijst van landbouwgewassen  
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Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van 

bietenzaad  

 

Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van 

groentezaad  

 

Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van 

pootaardappelen  

 

Verordening (EG) nr. 1345/2005 van de Commissie van 16 augustus 2005 houdende 

uitvoeringsbepalingen voor de invoercertificatenregeling in de sector olijfolie  

 

Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van 

zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen  

 

Verordening (EG) nr. 1019/2002 van de Commissie van 13 juni 2002 betreffende de 

handelsnormen voor olijfolie  

 

Art. 123, 126, 177 en 178 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 

2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke 

bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale GMO-verordening)  

 

Art. 171, quater octies, art. 171 quater novies, art. 171 quater undecies, van Rectificatie van 

Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende 

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot 

de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van 

braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen  

 



EU/UA/Bijlage XXXVIII/nl 8 

Verordening (EG) nr. 507/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot vaststelling van 

uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een 

gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep  

 

Richtlijn 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao- 

en chocoladeproducten voor menselijke consumptie  

 

Richtlijn 2001/113/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding 

bestemde vruchtenjam of -confituur, -gelei en -marmelade, alsmede kastanjepasta  

 

Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake 

extracten van koffie en extracten van cichorei  

 

Verordening (EG) nr. 223/2008 van de Commissie van 12 maart 2008 tot vaststelling van de 

voorwaarden en procedures voor de erkenning van producentenorganisaties van 

zijderupsentelers  

 

Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding 

bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten  

 

Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling 

van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 

en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit  
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Handelsnormen voor levende dieren en dierlijke produkten  

 

Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot 

vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de 

etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) 

nr. 820/97 van de Raad  

 

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeen-

schappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 

landbouwproducten (integrale GMO-verordening)  

 

Verordening (EG) nr. 566/2008 van de Commissie van 18 juni 2008 tot vaststelling van de 

uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad betreffende de afzet 

van vlees van runderen die niet ouder zijn dan twaalf maanden  

 

Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van 

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de 

handelsnormen voor eieren  

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat 

betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee  
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Verordening (EG) nr. 1249/2008 van de Commissie van 10 december 2008 tot vaststelling 

van de uitvoeringsbepalingen voor de communautaire indelingsschema’s voor runder-, 

varkens- en schapenkarkassen en voor de mededeling van de prijzen daarvan  

 

Verordening (EG) nr. 617/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 houdende bepalingen ter 

uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen 

voor broedeieren en kuikens van pluimvee  

 

Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad van 5 december 1994 tot vaststelling van normen 

voor smeerbare vetproducten  

 

Verordening (EG) nr. 445/2007 van de Commissie van 23 april 2007 houdende enkele 

toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad tot vaststelling van 

normen voor smeerbare vetproducten en van Verordening (EEG) nr. 1898/87 van de Raad 

betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelproducten bij het in de 

handel brengen (gecodificeerde versie)  

 

Richtlijn 2001/114/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake bepaalde voor menselijke 

voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk  
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Verordening (EG) nr. 273/2008 van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van 

gedetailleerde voorschriften voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de 

Raad ten aanzien van methoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en 

zuivelproducten  

 

Verordening (EEG) nr. 3220/84 van de Raad van 13 november 1984 tot vaststelling van het 

communautaire indelingsschema voor geslachte varkens  

 

Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoerings-

bepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen 

voor vlees van pluimvee  

 

Rectificatie van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake honing  

 

____________________ 
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BIJLAGE XXXIX  

 

 

BIJLAGE XXXIX bij hoofdstuk 20 

CONSUMENTENBESCHERMING 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdschema:   

 

Productveiligheid  

 

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake 

algemene productveiligheid  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 87/357/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de 

wetgevingen van de Lidstaten betreffende artikelen die door een misleidend uiterlijk een 

gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Beschikking 2008/329/EG van de Commissie van 21 april 2008 waarbij de lidstaten worden 

verplicht ervoor te zorgen dat op magnetisch speelgoed dat in de handel wordt gebracht of op 

de markt wordt aangeboden, een gezondheids- en veiligheidswaarschuwing is aangebracht  

 

Tijdschema: De bepalingen van de beschikking worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Beschikking 2006/502/EC van de Commissie van 11 mei 2006 waarbij de lidstaten worden 

verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers 

op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van "novelty lighters" wordt 

verboden  

 

Tijdschema: De bepalingen van de beschikking worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Afzet  

 

Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende 

de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument 

aangeboden producten   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende 

oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en 

tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 

2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 

van het Europees Parlement en de Raad (richtlijn oneerlijke handelspraktijken)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Overeenkomstenrecht  

 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 

bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Oneerlijke voorwaarden van overeenkomsten  

 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 

bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten - Verklaring van de 

Raad en van het Parlement artikel 6, lid 1 - Verklaring van de Commissie artikel 3, lid 1, 

eerste streepje   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip 

van vakantiepakketten en rondreispakketten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 

betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van 

overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, 

doorverkoop en uitwisseling   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Huis-aan-huisverkoop  

 

Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de 

consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Financiële diensten  

 

Richtlijn 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 

betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten en tot wijziging 

van de Richtlijnen 90/619/EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Consumptief krediet  

 

Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake 

kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de 

Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Verhaal  

 

Aanbeveling betreffende de principes die van toepassing zijn op de buitengerechtelijke 

beslechting geschillen  

 

Aanbeveling 98/257/EG van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die 

van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke 

beslechting van consumentengeschillen   

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.  

 

Aanbeveling over de buitengerechtelijke consensuele beslechting van geschillen   

 

Aanbeveling 2001/310/EG van de Commissie van 4 april 2001 met betrekking tot de 

beginselen voor de buitengerechtelijke organen die bij de consensuele beslechting van 

consumentengeschillen betrokken zijn   

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.  

 

Handhaving   

 

Richtlijn 98/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het 

doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming (verordening)   

 

Verordening (EG) Nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 

2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 

handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende 

samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de verordening worden binnen een termijn van 5 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.   

 

___________________
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BIJLAGE XL 

 

 

BIJLAGE XL bij hoofdstuk 21 

WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID EN GELIJKE KANSEN 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdschema:   

 

Arbeidsrecht  

 

Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 

werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst 

of -verhouding van toepassing zijn  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE 

en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 



EU/UA/Bijlage XL/nl 2 

Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het 

CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid - Bijlage : 

Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de maatregelen ter 

bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van de 

werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de 

wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de 

wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij 

overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot 

vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de 

werknemers in de Europese Gemeenschap - Gezamenlijke verklaring van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie over de vertegenwoordiging van de werknemers  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Bestrijding van discriminatie en gelijkheid van mannen en vrouwen  

 

Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 

van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 

kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 4 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het 

beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod 

van goederen en diensten   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en 

het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van 

maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het 

werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 

(tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke 

tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake 

sociale zekerheid  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats   

 

Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 

bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het 

werk  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 89/654/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften 

inzake veiligheid en gezondheid voor arbeidsplaatsen (eerste bijzondere richtlijn in de zin van 

artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd. Arbeidsplaatsen die reeds in gebruik zijn 

genomen vóór de uiterste datum waarop deze richtlijn moet worden uitgevoerd, moeten 

uiterlijk zes jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst voldoen aan de in bijlage II 

genoemde minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid.  

 

Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften 

inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de 

arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 

89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd. Arbeidsmiddelen die vóór de uiterste 

datum waarop deze richtlijn moet worden uitgevoerd, reeds ter beschikking van de 

werknemers stonden in de onderneming en/of inrichting, moeten uiterlijk 7 jaar na de 

inwerkingtreding van deze overeenkomst voldoen aan de in de bijlage genoemde 

minimumvoorschriften.  
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Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 tot wijziging 

van Richtlijn 89/655/EEG van de Raad betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid 

en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats 

(tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 92/91/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften 

ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de 

winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen (elfde bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd. Arbeidsplaatsen die reeds in gebruik zijn 

genomen vóór de datum waarop deze richtlijn wordt uitgevoerd, moeten zo spoedig mogelijk 

en uiterlijk vijf jaar na deze datum voldoen aan de in de bijlage genoemde minimum-

voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.  
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Richtlijn 92/104/EEG van de Raad van 3 december 1992 betreffende de minimum-

voorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van 

werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds (twaalfde bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd. Arbeidsplaatsen die reeds in gebruik zijn 

genomen vóór de datum waarop deze richtlijn wordt uitgevoerd, moeten zo spoedig mogelijk 

en uiterlijk negen jaar na deze datum voldoen aan de in de bijlage genoemde minimum-

voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.  

 

Richtlijn 89/656/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende de minimum-

voorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke 

beschermingsmiddelen door de werknemers (derde bijzondere richtlijn in de zin van 

artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften 

inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 83/477/EEG van de Raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van 

werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk (tweede bijzondere 

richtlijn in de zin van artikel 8 van Richtlijn 80/1107/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 91/382/EEG van de Raad van 25 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 83/477/EEG 

betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op 

het werk (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 8 van Richtlijn 80/1107/EEG)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2003/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2003 tot 

wijziging van Richtlijn 83/477/EEG van de Raad betreffende de bescherming van 

werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of 

mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van 

Richtlijn 89/391/EEG) – Codificatie van Richtlijn 90/394/EEG   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 

betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 

biologische agentia op het werk (zevende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, 

van Richtlijn 89/391/EEG) – Codificatie van Richtlijn 90/679/EEG   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 90/270/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften 

inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur 

(vijfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 92/58/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften 

voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk (negende bijzondere richtlijn in 

de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 7 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de 

gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het 

werk (veertiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 

89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 

betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en 

van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen 

(vijftiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling 

van werknemers aan de risico's van fysische agentia (trillingen) (zestiende bijzondere richtlijn 

in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 betreffende 

de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling 

van werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai) (zeventiende bijzondere richtlijn 

in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling 

van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) (achttiende 

bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling 

van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling) 

(negentiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 93/103/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende de 

minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van 

vissersvaartuigen (dertiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 

89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 92/29/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften 

inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan 

boord van schepen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 90/269/EEG van de Raad van 29 mei 1990 betreffende de minimum veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften voor het manueel hanteren van lasten met gevaar voor met name 

rugletsel voor de werknemers (vierde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 

Richtlijn 89/391/EEG)  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 91/322/EEG van de Commissie van 29 mei 1991 tot vaststelling van indicatieve 

grenswaarden ter uitvoering van Richtlijn 80/1107/EEG van de Raad betreffende de 

bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan chemische, fysische en 

biologische agentia op het werk  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve 

grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de 

Raad betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen 

risico's van chemische agentia op het werk  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2006/15/EG van de Commissie tot vaststelling van een tweede lijst van indicatieve 

grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de 

Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG en 2000/39/EG  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 10 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Na de inwerkingtreding van de overeenkomst stelt de associatieraad het tijdschema vast voor 

uitvoering door Oekraïne van de volgende richtlijnen:  

 

- Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 

betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd;  

 

- Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 

betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 

van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)  

 

__________________
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BIJLAGE XLI  

 

 

BIJLAGE XLI bij hoofdstuk 22  

VOLKSGEZONDHEID 

 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op aan de volgende 

EU-wetgeving binnen het aangegeven tijdschema:   

 

Tabak  

 

Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten 

inzake de reclame en sponsoring voor tabaksproducten  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Aanbeveling van de Raad van 2 december 2002 inzake de preventie van roken en initiatieven 

ter verbetering van de bestrijding van het tabaksgebruik  

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.   

 

Besmettelijke ziekten  

 

Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 1998 

tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van 

overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap   

 

Tijdschema: Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden deze bepalingen ten 

uitvoer gelegd.   

 

Beschikking 2000/96/EG van de Commissie van 22 december 1999 betreffende de 

overdraagbare ziekten die geleidelijk door het communautaire netwerk zullen worden 

bestreken overeenkomstig Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de 

Raad  

 

Tijdschema: Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden deze bepalingen ten 

uitvoer gelegd.   

 

Beschikking 2002/253/EG van de Commissie van 19 maart 2002 tot vaststelling van 

gevalsdefinities voor het melden van overdraagbare ziekten aan het communautaire netwerk 

krachtens Beschikking nr. 2119/98/EG van het Europees Parlement en de Raad   

 

Tijdschema: Bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden deze bepalingen ten 

uitvoer gelegd.   
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Bloed   

 

Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 tot 

vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het inzamelen, testen, bewerken, 

opslaan en distribueren van bloed en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong en tot 

wijziging van Richtlijn 2001/83/EG van de Raad  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.   

 

Richtlijn 2004/33/EG van de Commissie van 22 maart 2004 tot uitvoering van Richtlijn 

2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde technische 

voorschriften voor bloed en bloedbestanddelen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.   

 

Richtlijn 2005/62/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 

2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft communautaire normen en 

specificaties inzake een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.   
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Richtlijn 2005/61/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 

2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheids-

voorschriften en de melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 3 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.   

 

Weefsels, cellen en organen  

 

Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot 

vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, 

bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Richtlijn 2006/17/EG van de Commissie van 8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 

2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde technische 

voorschriften voor het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels en cellen  

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  
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Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 

2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, 

de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde 

technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren 

van menselijke weefsels en cellen   

 

Tijdschema: De bepalingen van de richtlijn worden binnen een termijn van 2 jaar na de 

inwerkingtreding van de overeenkomst uitgevoerd.  

 

Geestelijke gezondheid - drugsverslaving  

 

Aanbeveling 2003/488/EG van de Raad van 18 juni 2003 betreffende de preventie en 

beperking van gezondheidsschade die samenhangt met drugsverslaving  

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.  

 

Alcohol  

 

Aanbeveling 2001/458/EG van de Raad van 5 juni 2001 betreffende alcoholgebruik door 

jongeren, in het bijzonder kinderen en adolescenten  

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.  
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Kanker  

 

Aanbeveling 2003/878/EG van de Raad van 2 december 2003 over kankerscreening  

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.  

 

Letselpreventie en bevordering van veiligheid  

 

Aanbeveling van de Raad van 31 mei 2007 over letselpreventie en bevordering van 

veiligheid  

 

Tijdschema: geen wetgevingsinitiatief noodzakelijk.  

 

________________ 
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BIJLAGE XLII  

 

 

BIJLAGE XLII bij hoofdstuk 23 

ONDERWIJS, OPLEIDING EN JEUGD 

 

 

- Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 over verdere 

Europese samenwerking op het gebied van de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs 

(2006/143/EG) 

 

- Aanbeveling van het Europees Parlement en van de Raad van 23 april 2008 tot 

vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

(2008/C 111/01) 

 

 

_________________
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BIJLAGEN VAN 

TITEL VI: FINANCIËLE SAMENWERKING EN 

FRAUDEBESTRIJDINGSMAATGELEN 

 

BIJLAGE XLIII 

 

BIJLAGE XLIII bij titel VI 

FINANCIËLE SAMENWERKING EN FRAUDEBESTRIJDINGSMAATGELEN 

 

 

Voorschriften inzake fraudebestrijding en controle 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van Titel VI: Financiële samenwerking en fraudebestrijdingsmaatregelen 

van deze overeenkomst gelden de hierna volgende definities. 

 

Onder "onregelmatigheid" wordt verstaan elke inbreuk op een bepaling van het EU-recht, 

deze overeenkomst, of hieruit voortvloeiende overeenkomsten en contracten, die bestaat in 

een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de 

EU of de door de EU beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, 

hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen, 

die rechtstreeks voor rekening van de EU worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde 

uitgave. 
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Onder "fraude" wordt elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten verstaan waarbij: 

 

a) valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of 

overgelegd, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene begroting van de 

Europese Unie of van de door of voor de Europese Unie beheerde begrotingen, 

wederrechtelijk worden ontvangen of achtergehouden; 

 

b) $met hetzelfde gevolg, in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt 

achtergehouden; 

 

c) deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die 

waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend. 

 

Onder "actieve omkoping" wordt verstaan het feit dat iemand opzettelijk een ambtenaar 

onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een 

ander belooft of verstrekt, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een 

handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten, waardoor de financiële 

belangen van de Europese Unie worden of kunnen worden geschaad. 

 

Onder "passieve corruptie" wordt verstaan het feit dat een ambtenaar opzettelijk, onmiddellijk 

of middellijk, voordelen, ongeacht de aard daarvan, voor zichzelf of voor een ander aanneemt 

of vraagt, dan wel ingaat op een desbetreffende toezegging teneinde in strijd met zijn 

ambtsplicht, een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te 

verrichten of na te laten, waardoor de financiële belangen van de EU worden of kunnen 

worden geschaad. 
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Van een "belangenconflict" is sprake in een situatie waarbij twijfels kunnen rijzen of 

personeelsleden in staat zijn onpartijdig en objectief op te treden om gezinsredenen of om 

affectieve redenen, of ook om redenen in verband met politieke gezindheid of nationaliteit, 

economische belangen of elke andere eventuele belangengemeenschap met een inschrijver, 

aanvrager of begunstigde, of die redelijkerwijs tot twijfels zou kunnen leiden in de ogen van 

een externe derde partij. 

 

Onder "ten onrechte betaald" wordt verstaan een betaling waarbij de regels inzake EU-

middelen niet in acht zijn genomen. 

 

Het "Europees Bureau voor Fraudebestrijding" is de gespecialiseerde fraudebestrijdingsdienst 

van de Europese Commissie. Het Bureau geniet op operationeel gebied onafhankelijkheid en 

is belast met het verrichten van administratieve onderzoeken, gericht op de bestrijding van 

fraude, corruptie en alle andere onwettige activiteiten waardoor de financiële belangen van de 

EU worden geschaad, zoals bepaald in het Besluit van de Commissie van 28 april 1999 

houdende oprichting van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), Verordening 

(EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 

onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en Verordening 

(Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en 

verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de 

financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere 

onregelmatigheden.  

 

Het "met de financiering belaste overheidsorgaan" is de desbetreffende uitvoerende 

Oekraïense instantie, die financiële middelen van de EU heeft ontvangen met het oog op de 

uitvoering van de financiële bijstand van de EU. 
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ARTIKEL 1 

 

Gegevensuitwisseling en verdere samenwerking op operationeel niveau 

 

1. Met het oog op een goede uitvoering van deze bijlage wisselen de bevoegde instanties 

van Oekraïne en de EU regelmatig informatie uit en plegen zij op verzoek van een van hen 

overleg. 

 

2. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding kan met de Oekraïense instantie voor 

fraudebestrijding afspraken maken over verdere samenwerking op het vlak van 

fraudebestrijding met inbegrip van operationele regelingen met de Oekraïense autoriteiten 

voor specifieke onderzoeken. 

 

3. Voor de verstrekking van persoonsgegevens is artikel 10 van bijlage XLIII bij deze 

overeenkomst van toepassing. 



EU/UA/Bijlage XLIII/nl 5 

ARTIKEL 2 

 

Voorkoming van onregelmatigheden, fraude en corruptie 

 

1. De Oekraïense autoriteiten en de autoriteiten van de EU vergewissen zich er regelmatig 

van dat de met EU-middelen gefinancierde acties correct zijn uitgevoerd. Zij nemen passende 

maatregelen om onregelmatigheden en fraude te voorkomen en ongedaan te maken.  

 

2. De Oekraïense autoriteiten en de autoriteiten van de EU nemen passende maatregelen 

om praktijken van actieve of passieve corruptie te voorkomen en ongedaan te maken en elk 

belangenconflict te voorkomen in elke fase van de procedure voor de toekenning van de 

contracten of subsidies of bij de tenuitvoerlegging van de desbetreffende contracten.  

 

3. De Oekraïense autoriteiten stellen de Commissie in kennis van elke preventief genomen 

maatregel. De Commissie stelt de Oekraïense autoriteiten in voorkomend geval in kennis van 

het verloop van haar preventieve maatregelen. 

 

4. Bij de uitvoering van instrumenten van financiële bijstand door middel van 

gedecentraliseerd beheer en indirect gecentraliseerd beheer kan de Commissie zich van 

bepaalde feiten vergewissen overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 van 25 juni 2002. 
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Voorts kan de Commissie zich ervan vergewissen dat de procedures inzake overheids-

opdrachten en subsidies voldoen aan de beginselen van transparantie, gelijke behandeling en 

niet-discriminatie, belangenconflicten voorkomen, dezelfde garanties bieden als de 

internationaal erkende normen en de naleving van de bepalingen betreffende goed financieel 

beheer garanderen. 

 

Hiertoe verstrekken de bevoegde Oekraïense autoriteiten binnen een redelijke termijn aan de 

Commissie alle door haar gevraagde informatie met betrekking tot de besteding van EU-

middelen en stellen zij de Commissie onverwijld van elke wezenlijke wijziging van hun 

procedures of systemen in kennis. 

 

5. Bij de invoering of uitvoering van nieuwe preventieve maatregelen kunnen de 

Oekraïense autoriteiten gebruik maken van de deskundigheid van de Commissie. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Onderzoek en vervolging 

 

De Partijen zien erop toe dat naar aanleiding van nationale of EU-controles alle vermoedelijke 

en effectieve gevallen van fraude of corruptie of elke andere onregelmatigheid inclusief 

belangenconflicten worden onderzocht en vervolgd. In voorkomend geval kan het Europees 

Bureau voor Fraudebestrijding de bevoegde Oekraïense autoriteiten in deze taak bijstaan. 
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ARTIKEL 4 

 

Melding van onregelmatigheden 

 

1. De bevoegde Oekraïense autoriteiten stellen de Commissie onverwijld in kennis van 

ieder onder hun aandacht gebracht feit inzake vermoede en bewezen gevallen van fraude, 

corruptie of elke andere onregelmatigheid, met inbegrip van belangenconflicten, die verband 

houden met de besteding van EU-middelen. Bij vermoeden van fraude of corruptie wordt het 

Europees Bureau voor Fraudebestrijding hiervan ook in kennis gesteld.  

 

2. De bevoegde Oekraïense autoriteiten brengen ook verslag uit over alle maatregelen die 

zijn genomen met betrekking tot de in het kader van dit artikel medegedeelde feiten. Indien 

geen melding moet worden gemaakt van vermoede of bewezen gevallen van fraude, corruptie 

of elke andere onregelmatigheid, dan stellen de bevoegde Oekraïense autoriteiten na afloop 

van elk kalenderjaar de Commissie hiervan in kennis.  

 

3. In voorkomend geval verstrekt de Commissie de bevoegde Oekraïense autoriteiten 

relevante informatie over tendensen en manieren van werken inzake fraude en corruptie. 

 

4. De Associatieraad stelt vast op welke wijze de gegevensoverdracht van de bevoegde 

Oekraïense autoriteiten aan de Commissie tot stand komt. 
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ARTIKEL 5 

 

Controles 

 

1. De Commissie en de Europese Rekenkamer onderzoeken de wettigheid en de 

regelmatigheid van alle uitgaven met betrekking tot de besteding van EU-middelen en gaan 

tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd. 

 

De controle geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen. De controle 

geschiedt aan de hand van stukken en, zo nodig, ter plaatse in de gebouwen van elke entiteit 

die EU-middelen beheert of betrokken is bij de besteding van deze middelen. De controles 

kunnen worden uitgevoerd voor de indiening van de rekeningen van het desbetreffende 

begrotingsjaar en gedurende een termijn van vijf jaar na de datum van betaling van het saldo. 

 

Inspecteurs van de Commissie of andere door de Commissie of de Europese Rekenkamer 

gemachtigde personen kunnen overgaan tot controles van documenten of tot controles ter 

plaatse en audits in de lokalen van elke entiteit die de besteding van EU-middelen beheert of 

hierbij betrokken is en van hun onderaannemers in Oekraïne. 
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2. Aan de Commissie en de Europese Rekenkamer wordt passende toegang geboden tot 

plaatsen, werken en documenten en tot alle nodige informatie, inclusief informatie in 

elektronische vorm, om deze audits uit te voeren. Dit recht van toegang wordt medegedeeld 

aan alle openbare instellingen van Oekraïne en wordt uitdrukkelijk vermeld in de contracten 

die worden gesloten in uitvoering van de instrumenten waarnaar in deze overeenkomst wordt 

verwezen. 

 

3. De hierboven vermelde controles en audits gelden voor alle contractanten en onder-

aannemers die al dan niet rechtstreeks EU-middelen hebben ontvangen. Bij de uitvoering van 

hun taken werken de Europese Rekenkamer en de Oekraïense auditinstanties samen in 

onderling vertrouwen en met behoud van hun onafhankelijkheid. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Controles ter plaatse 

 

1. In het kader van deze overeenkomst is het Europees Bureau voor Fraudebestrijding 

gemachtigd om overeenkomstig de regels en voorwaarden van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 op het Oekraïense grondgebied controles en 

verificaties ter plaatse uit te voeren ter bescherming van de financiële belangen van de EU 

tegen fraude en andere onregelmatigheden. 

 

Bij de uitvoering van deze controles en verificaties ter plaatse houden de ambtenaren van het 

Europees Bureau voor Fraudebestrijding in voorkomend geval rekening met de voorschriften 

van de Oekraïense wetgeving. 



EU/UA/Bijlage XLIII/nl 10 

2. Controles en verificaties ter plaatse worden voorbereid en uitgevoerd door het Europees 

Bureau voor Fraudebestrijding in nauwe samenwerking met de bevoegde Oekraïense 

instanties voor fraudebestrijding. 

 

De Oekraïense autoriteiten worden in kennis gesteld van voorwerp, doel en rechtsgrondslag 

van de controles en verificaties teneinde alle nodige hulp te kunnen verstrekken. Te dien einde 

kunnen ambtenaren van de bevoegde Oekraïense autoriteiten aan de controles en verificaties 

ter plaatse deelnemen. 

 

3. Wanneer de betrokken Oekraïense instanties dat verlangen, worden de controles en 

verificaties ter plaatse gezamenlijk door het Europees Bureau voor Fraudebestrijding en 

henzelf uitgevoerd. 

 

4. Wanneer de begunstigden van EU-middelen zich verzetten tegen een controle of 

verificatie ter plaatse, verlenen de Oekraïnse autoriteiten de ambtenaren van het Europees 

Bureau voor Fraudebestrijding, overeenkomstig de nationale bepalingen ter zake, de nodige 

assistentie om laatstgenoemden in staat te stellen de hun opgedragen controles en verificaties 

ter plaatse tot een goed einde te brengen. 



EU/UA/Bijlage XLIII/nl 11 

ARTIKEL 7 

 

Administratieve maatregelen en sancties 

 

Onverminderd de toepassing van het Oekraïense recht kan de Commissie administratieve 

maatregelen en sancties opleggen in overeenstemming met de Verordeningen (EG, Euratom) 

nr. 1605/2002 van 25 juni 2002 en (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van 23 december 2002, 

alsmede Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 1995 

betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Terugvordering 

 

1. De Oekraïense autoriteiten nemen passende maatregelen om ten onrechte betaalde EU-

middelen terug te vorderen van het met de financiering belaste overheidsorgaan. 

 

Daar waar de besteding van EU-middelen aan de Oekraïense autoriteiten wordt toevertrouwd, 

is de Commissie gemachtigd ten onrechte betaalde EU-middelen terug te vorderen, in het 

bijzonder door middel van financiële correcties. De Commissie houdt hierbij rekening met de 

door de Oekraïense autoriteiten genomen maatregelen om het verlies van de desbetreffende 

EU-middelen te voorkomen. 
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De Commissie raadpleegt Oekraïne over de aangelegenheid alvorens een terugvorderings-

besluit te nemen. Betwistingen over terugvordering komen in de Associatieraad aan de orde.  

 

2. Wanneer de Commissie EU-middelen al dan niet rechtstreeks besteedt door taken tot 

uitvoering van de begroting toe te vertrouwen aan derden, vormen besluiten van de 

Commissie die zijn genomen binnen het toepassingsgebied van het hoofdstuk over financiële 

samenwerking van deze overeenkomst en die voor natuurlijke of rechtspersonen, met 

uitzondering van de staten, een geldelijke verplichting inhouden, een executoriale titel in 

Oekraïne, overeenkomstig de volgende beginselen: 

 

a) De tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering 

die van kracht is in Oekraïne. De formule van tenuitvoerlegging wordt zonder andere 

formaliteiten dan de verificatie van de authenticiteit van de titel, aangebracht door de 

nationale autoriteit die door de regering van Oekraïne daartoe wordt aangewezen. Van 

de aanwijzing geeft zij kennis aan de Commissie en aan het Hof van Justitie van de 

Europese Unie. 

 

b) Nadat de bedoelde formaliteiten op verzoek van de belanghebbende zijn vervuld, kan 

deze de tenuitvoerlegging volgens de Oekraïense wetgeving voortzetten door zich 

rechtstreeks te wenden tot de bevoegde instantie. 

 

c) De tenuitvoerlegging kan niet worden geschorst dan krachtens een beschikking van het 

Hof. Het toezicht op de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging behoort echter tot de 

bevoegdheid van de rechterlijke instanties van Oekraïne. 
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3. De formule van tenuitvoerlegging wordt, zonder andere controle dan de verificatie van 

de authenticiteit van de titel, aangebracht door de autoriteit die daartoe door de Oekraïense 

regering wordt aangewezen De tenuitvoerlegging vindt plaats volgens de Oekraïense regels. 

De rechtsgeldigheid van het besluit dat executoriale titel vormt, is onderworpen aan de 

controle van het Hof van Justitie van de EU. 

 

4. Arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie die worden gewezen ingevolge 

een arbitrageclausule binnen het toepassingsgebied van deze bijlage vormen onder dezelfde 

voorwaarden executoriale titel. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

Vertrouwelijkheid 

 

Ingevolge deze bijlage meegedeelde of verkregen informatie, in eender welke vorm, valt 

onder het beroepsgeheim en wordt beschermd op dezelfde wijze als soortgelijke informatie 

wordt beschermd krachtens het Oekraïense recht en de overeenkomstige bepalingen die 

gelden voor de EU-instellingen. Deze informatie mag niet worden meegedeeld aan andere 

personen dan die welke binnen de EU-instellingen, in de lidstaten of in Oekraïne op grond 

van hun functie van deze informatie op de hoogte moeten zijn, en mag niet worden gebruikt 

voor andere doeleinden dan het waarborgen van een doeltreffende bescherming van de 

financiële belangen van de partijen. 
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ARTIKEL 10 

 

Gegevensbescherming 

 

1. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van 

deze overeenkomst door, naar gelang van het geval, de bevoegde autoriteiten van Oekraïne of 

de EU. Wanneer in een specifiek geval persoonsgegevens worden verstrekt, verwerkt of 

behandeld, nemen de bevoegde autoriteiten van Oekraïne overeenkomstig artikel 15 de 

toepasselijke wetgeving van Oekraïne in acht, en nemen de autoriteiten van de EU de 

bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en organen van de EU en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens in acht. 

 

2. Voor een dergelijke mededeling gelden met name de normen van het Verdrag tot 

bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens van 28 januari 1981 (ETS nr. 108) en van het Aanvullend protocol bij het 

Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens inzake toezichthoudende autoriteiten en grensoverschrijdend verkeer 

van gegevens van 8 november 2001 (ETS nr. 181). 
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3. Daarnaast gelden de volgende beginselen: 

 

a) de meedelende en de ontvangende autoriteit nemen alle maatregelen die nodig zijn om 

te zorgen voor een passende rectificatie, uitwissing of afscherming van persoons-

gegevens wanneer de verwerking niet in overeenstemming is met de bepalingen van dit 

artikel, met name doordat de gegevens ontoereikend, irrelevant of niet correct zijn, of 

excessief ten opzichte van het doel van de verwerking. Dit behelst tevens de 

kennisgeving van elke rectificatie, uitwissing of afscherming aan de andere partij; 

 

b) op verzoek stelt de ontvangende autoriteit de meedelende autoriteit in kennis van het 

gebruik dat van de verstrekte gegevens is gemaakt en van de daardoor verkregen 

resultaten; 

 

c) persoonsgegevens mogen uitsluitend aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. 

Voor de mededeling aan andere instanties is de voorafgaande goedkeuring van de 

meedelende autoriteit vereist; 

 

d) de meedelende en de ontvangende autoriteit zijn verplicht de mededeling en ontvangst 

van persoonsgegevens schriftelijk te registreren. 

 

 

__________________ 
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BIJLAGE XLIV 

 

 

BIJLAGE XLIV bij titel VI 

FINANCIËLE SAMENWERKING EN FRAUDEBESTRIJDING 

 

 

Oekraïne verbindt zich ertoe zijn wetgeving geleidelijk af te stemmen op de volgende EU-

wetgeving binnen het aangegeven tijdschema:  

 

- De EU-Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële 

belangen van de Europese Gemeenschappen: 

 

- Artikel 1 – Algemene bepalingen, definities; 

 

- Artikel 2, lid 1, door de nodige maatregelen te nemen opdat op de in artikel 1 bedoelde 

gedragingen, alsmede medeplichtigheid aan, uitlokking van of poging tot de in artikel 1, 

lid 1, bedoelde gedragingen, doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke 

sancties worden gesteld; 

 

- Artikel 3 - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden.  

 

Tijdschema: Deze bepalingen worden binnen een termijn van 5 jaar na de inwerkingtreding 

van de overeenkomst uitgevoerd. 
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Protocol bij de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de 

Europese Gemeenschappen: 

 

- Artikel 1, lid 1, onder c), en artikel 1, lid 2 – Toepasselijke definities 

 

- Artikel 2 - Passieve corruptie 

 

- Artikel 3 - Actieve corruptie 

 

- Artikel 5, lid 1, door de nodige maatregelen te nemen opdat op de in de artikelen 2 en 3 

bedoelde gedragingen, alsmede medeplichtigheid aan en uitlokking van de bedoelde 

gedragingen, doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties 

worden gesteld. 

 

- Artikel 7 voor zover het verwijst naar artikel 3 van de overeenkomst 

 

Tijdschema: Deze bepalingen worden binnen een termijn van 5 jaar na de inwerkingtreding 

van de overeenkomst uitgevoerd. 
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Tweede Protocol bij de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschappen  

 

- Artikel 1 - Definitie 

 

- Artikel 2 - Het witwassen van geld 

 

- Artikel 3 – Aansprakelijkheid van rechtspersonen 

 

- Artikel 4 - Sancties tegen rechtspersonen 

 

- Artikel 12 voor zover het verwijst naar artikel 3 van de overeenkomst 

 

Tijdschema: Deze bepalingen worden binnen een termijn van 5 jaar na de inwerkingtreding 

van de overeenkomst uitgevoerd. 

 

 

________________ 
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PROTOCOL I 

BETREFFENDE DE DEFINITIE VAN HET BEGRIP  

"PRODUCTEN VAN OORSPRONG" EN 

METHODEN VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 
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Artikel 1 Definities 
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SAMENWERKING 
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protocol  
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TITEL I 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder: 

 

a) "vervaardiging": elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale 

behandelingen; 

 

b) "materiaal": alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen enz., die bij de 

vervaardiging van het product worden gebruikt; 

 

c) "product": het product dat wordt vervaardigd, ook indien dit bestemd is om later bij de 

vervaardiging van een ander product te worden gebruikt; 

 

d) "goederen": zowel materialen als producten; 
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e) "douanewaarde": de waarde zoals bepaald volgens de Overeenkomst inzake de 

toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel 

1994 (WTO-overeenkomst inzake de douanewaarde); 

 

f) "prijs af fabriek": de prijs van het product af fabriek, betaald aan de fabrikant in de 

Europese Unie of in Oekraïne in wiens onderneming de laatste be- of verwerking is 

verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, 

verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden 

terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd; 

 

g) "waarde van de materialen": de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte 

materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden 

vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Europese Unie of 

in Oekraïne is betaald; 

 

h) "waarde van de materialen van oorsprong": de waarde van deze materialen volgens de 

definitie onder g), die van overeenkomstige toepassing is; 

 

i) "toegevoegde waarde": de prijs af fabriek verminderd met de douanewaarde van elk van 

de verwerkte materialen die van oorsprong zijn uit de andere in de artikelen 3 en 4 van 

dit protocol bedoelde landen, of, indien de douanewaarde niet bekend is of niet kan 

worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Europese 

Unie of in Oekraïne is betaald; 
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j) "hoofdstukken" en "posten": de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de 

nomenclatuur die het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van 

goederen vormt, in dit protocol "het geharmoniseerd systeem" of "GS" genoemd; 

 

k) "ingedeeld": de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post; 

 

l) "zending": producten die gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden 

verzonden of die vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument voor de verzending 

van de exporteur naar de geadresseerde, of bij gebreke daarvan, van een enkele factuur; 

 

m) "gebieden": met inbegrip van de territoriale wateren. 
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TITEL II 

DEFINITIE VAN HET BEGRIP "PRODUCTEN VAN OORSPRONG" 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Algemene voorwaarden 

 

1. Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de volgende producten beschouwd 

als van oorsprong uit de Europese Unie: 

 

a) volledig in de Europese Unie verkregen producten in de zin van artikel 5 van dit 

protocol; 

 

b) in de Europese Unie verkregen producten waarin materialen zijn verwerkt die daar niet 

volledig verkregen zijn, mits die materialen in de Europese Unie een be- of verwerking 

hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6 van dit protocol. 

 

2. Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende producten beschouwd als 

van oorsprong uit Oekraïne: 

 

a) volledig in Oekraïne verkregen producten in de zin van artikel 5 van dit protocol; 
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b) in Oekraïne verkregen producten waarin materialen zijn verwerkt die daar niet volledig 

verkregen zijn, mits die materialen in Oekraïne een be- of verwerking hebben 

ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6 van dit protocol. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Cumulatie in de Europese Unie 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, van dit protocol worden producten als van 

oorsprong uit de Europese Unie beschouwd als zij daar verkregen zijn, en in die producten 

materialen zijn verwerkt die, in overeenstemming met de bepalingen van het aan deze 

overeenkomst gehechte protocol inzake de oorsprongsregels, van oorsprong zijn uit Oekraïne, 

mits de be- of verwerking in de Europese Unie ingrijpender is dan de in artikel 7 van dit 

protocol genoemde be- of verwerkingen. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen 

toereikende be- of verwerkingen hebben ondergaan. 
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ARTIKEL 4 

 

Cumulatie in Oekraïne 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 2, van dit protocol worden producten als van 

oorsprong uit Oekraïne beschouwd als zij daar verkregen zijn, en in die producten materialen 

zijn verwerkt die, in overeenstemming met de bepalingen van het aan deze overeenkomst 

gehechte protocol inzake de oorsprongsregels, van oorsprong zijn uit de Europese Unie, mits 

de be- of verwerking in Oekraïne ingrijpender is dan de in artikel 7 van dit protocol genoemde 

be- of verwerkingen. Het is niet noodzakelijk dat deze materialen toereikende be- of 

verwerkingen hebben ondergaan. 

 

 

ARTIKEL 5  

 

Volledig verkregen producten 

 

1. Als volledig in de Europese Unie of in Oekraïne verkregen worden beschouwd: 

 

a) aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen minerale producten; 

 

b) aldaar geoogste producten van het plantenrijk; 
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c) aldaar geboren en opgefokte levende dieren; 

 

d) producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren; 

 

e) producten van de aldaar bedreven jacht of visserij; 

 

f) producten van de zeevisserij en andere producten van de zee die door hun schepen 

buiten de territoriale wateren van de Europese Unie of Oekraïne uit zee werden 

gewonnen; 

 

g) producten die, uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten, aan boord van hun 

fabrieksschepen werden vervaardigd; 

 

h) aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van 

grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt 

zijn om van een nieuw loopvak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden 

gebruikt; 

 

i) afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte industriële bewerkingen; 

 

j) producten, buiten hun territoriale wateren gewonnen uit de zeebodem of -ondergrond, 

mits zij het alleenrecht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond; 

 

k) goederen die aldaar uitsluitend uit de in de punten a) tot en met j) van dit artikel 

bedoelde producten zijn vervaardigd. 
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2. De termen "hun schepen" en "hun fabrieksschepen" in lid 1, onder f) en g), van dit 

artikel zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen: 

 

a) die geregistreerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie of in Oekraïne; 

 

b) die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne voeren; 

 

c) die voor ten minste 50 % toebehoren aan onderdanen van een lidstaat van de Europese 

Unie of van Oekraïne, of aan een vennootschap die haar hoofdkantoor in een van deze 

staten heeft en waarvan de bedrijfsvoerder(s), de voorzitter van de raad van bestuur of 

van toezicht en de meerderheid van de leden van deze raden onderdaan zijn van een 

lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne en waarvan bovendien, in het geval van 

personenvennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, ten 

minste de helft van het kapitaal toebehoort aan deze staten of aan openbare lichamen of 

onderdanen van deze staten; 

 

d) waarvan de kapitein en de officieren onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese 

Unie of van Oekraïne; 

 

en 

 

e) waarvan de bemanning voor ten minste 75 % bestaat uit onderdanen van een lidstaat 

van de Europese Unie of van Oekraïne. 
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ARTIKEL 6 

 

Toereikende be- of verwerking 

 

1. Voor de toepassing van artikel 2 van dit protocol worden niet volledig verkregen 

producten geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan wanneer aan 

de voorwaarden van de lijst in bijlage II bij dit protocol is voldaan. 

 

Die voorwaarden geven voor alle onder de overeenkomst vallende producten aan welke be- of 

verwerkingen bij de vervaardiging gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen moeten 

ondergaan, en zijn slechts op die materialen van toepassing. Dit betekent dat indien een 

product dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de in de lijst genoemde 

voorwaarden heeft voldaan, als materiaal bij de vervaardiging van een ander product wordt 

gebruikt, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het is verwerkt 

daarvoor niet gelden; er wordt dan geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde 

materialen die bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt. 
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2. In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde materialen die volgens de 

voorwaarden in de lijst bij de vervaardiging van een product niet mogen worden gebruikt, in 

de volgende gevallen toch worden gebruikt: 

 

a) de totale waarde ervan bedraagt niet meer dan 10 % van de prijs af fabriek van het 

product; 

 

b) de in de lijst vermelde maximumwaarden voor niet van oorsprong zijnde materialen 

worden door de toepassing van dit lid niet overschreden. 

 

Dit lid is niet van toepassing op producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het 

geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld. 

 

3. De leden 1 tot en met 2 zijn van toepassing behoudens het bepaalde in artikel 7 van dit 

protocol. 
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ARTIKEL 7  

 

Ontoereikende be- of verwerking 

 

1. Onverminderd lid 2 van dit artikel worden de volgende be- of verwerkingen als 

ontoereikend beschouwd om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van 

artikel 6 van dit protocol is voldaan: 

 

a) behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren; 

 

b) het splitsen en samenvoegen van colli; 

 

c) het wassen of schoonmaken; het stofvrij maken of het verwijderen van roest, olie, verf 

of dergelijke; 

 

d) het strijken of persen van textiel; 

 

e) het eenvoudig schilderen of polijsten; 

 

f) het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, het polijsten en het glaceren 

van granen of rijst; 

 

g) het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten; het geheel of gedeeltelijk 

vermalen van kristalsuiker; 
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h) het pellen, ontpitten of schillen van vruchten of groenten; 

 

i) het aanscherpen of het eenvoudig vermalen of versnijden; 

 

j) het zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van 

stellen of assortimenten van artikelen); 

k) het eenvoudig verpakken in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of dozen, het 

bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvoudige handelingen in verben met de 

verpakking; 

 

l) het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke 

onderscheidingstekens op de producten zelf of op de verpakking; 

 

m) het eenvoudig mengen van producten, ook indien van verschillende soorten, met 

inbegrip van het mengen van suiker met andere stoffen; 

 

n) het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel en het uit 

elkaar nemen van producten; 

 

o) twee of meer van de onder a) tot en met n) vermelde behandelingen tezamen; 

 

p) het slachten van dieren. 
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2. Alle be- en verwerkingen die een product in de Europese Unie of in Oekraïne heeft 

ondergaan, worden tezamen genomen om te bepalen of deze als ontoereikend in de zin van lid 

1 moeten worden beschouwd. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

In aanmerking te nemen eenheid 

 

1. De voor de toepassing van dit protocol in aanmerking te nemen eenheid is het product 

dat bij het vaststellen van de indeling in de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem als 

de basiseenheid wordt beschouwd. 

 

Hieruit volgt dat: 

 

a) wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder een 

enkele post van het geharmoniseerd systeem wordt ingedeeld, het geheel de in 

aanmerking te nemen eenheid vormt; 

 

b) wanneer een zending uit een aantal identieke producten bestaat die onder dezelfde post 

van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, elk product voor de toepassing van dit 

protocol afzonderlijk moet worden genomen. 

 

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerd 

systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor 

het vaststellen van de oorsprong. 
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ARTIKEL 9 

 

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen 

 

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, 

apparaten of voertuigen worden verzonden en die deel uitmaken van de normale uitrusting 

daarvan en in de prijs ervan zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, 

worden geacht een geheel te vormen met het materieel of de machines, apparaten of 

voertuigen in kwestie. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Stellen en assortimenten 

 

Stellen en assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het 

geharmoniseerd systeem worden als van oorsprong beschouwd wanneer alle samenstellende 

delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en 

producten die niet van oorsprong zijn, wordt als van oorsprong beschouwd wanneer de 

waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15% van de prijs af fabriek 

van het stel of assortiment bedraagt. 
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ARTIKEL 11 

 

Neutrale elementen 

 

Om de oorsprong van een product te bepalen, behoeft niet te worden nagegaan wat de 

oorsprong is van de bij de vervaardiging van dat product gebruikte: 

 

a) energie en brandstof; 

 

b) fabrieksuitrusting; 

 

c) machines en werktuigen; 

 

d) goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook 

niet bedoeld waren om daarin voor te komen. 
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TITEL III 

 

TERRITORIALE VOORWAARDEN 

 

 

ARTIKEL 12 

 

Territorialiteitsbeginsel 

 

1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit protocol en in lid 3 van dit artikel 

moet zonder onderbreking zijn voldaan aan de in titel II genoemde voorwaarden met 

betrekking tot het verkrijgen van de oorsprongsstatus in de Europese Unie of in Oekraïne. 

 

2. Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit protocol worden goederen van 

oorsprong die uit de Europese Unie of uit Oekraïne naar een ander len zijn uitgevoerd en dan 

terugkeren, geacht geen goederen van oorsprong meer te zijn, tenzij ten genoegen van de 

douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat: 

 

a) de terugkerende goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen, 

 

en 

 

b) de goederen, terwijl zij in het andere len waren of toen zij werden uitgevoerd, geen 

andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om ze in 

goede staat te bewaren. 
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3. De be- of verwerking buiten de Europese Unie of buiten Oekraïne van materialen die uit 

de Europese Unie of uit Oekraïne zijn uitgevoerd en er vervolgens weer zijn ingevoerd, is niet 

van invloed op het verkrijgen van de oorsprongsstatus in overeenstemming met de in titel II 

van dit protocol genoemde voorwaarden mits: 

 

a) die materialen volledig in de Europese Unie of in Oekraïne verkregen zijn of voor de 

uitvoer een be- of verwerking hebben ondergaan die ingrijpender was dan de in artikel 7 

van dit protocol genoemde be- of verwerkingen; 

 

en 

 

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat: 

 

i) de weer ingevoerde goederen verkregen zijn door be- of verwerking van de 

uitgevoerde materialen; 

 

en 

 

ii) de totale toegevoegde waarde die door toepassing van dit artikel buiten de 

Europese Unie of buiten Oekraïne is verkregen, niet meer bedraagt dan 10 % van 

de prijs af fabriek van het eindproduct waarvoor de oorsprongsstatus wordt 

aangevraagd. 
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4. Voor de toepassing van lid 3 van dit artikel zijn de in titel II van dit protocol genoemde 

voorwaarden voor het verkrijgen van de oorsprongsstatus niet van toepassing op be- en 

verwerkingen die buiten de Europese Unie of Oekraïne zijn verricht. Wanneer evenwel in de 

lijst in bijlage II bij dit protocol voor de vaststelling van de oorsprongsstatus van het 

eindproduct een regel wordt toegepast die een maximumwaarde voor alle in het product 

verwerkte niet van oorsprong zijnde materialen vaststelt, mag de totale waarde van de niet van 

oorsprong zijnde materialen die op het gebied van de betrokken partij in het product zijn 

verwerkt samen met de totale toegevoegde waarde die door toepassing van dit artikel buiten 

de Europese Unie of Oekraïne is verkregen, niet meer bedragen dan het vermelde percentage. 

 

5. Voor de toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel betekent "totale toegevoegde 

waarde" alle kosten die buiten de Europese Unie of Oekraïne ontstaan, met inbegrip van de 

waarde van de aldaar in het product verwerkte materialen.  

 

6. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op producten die niet voldoen 

aan de voorwaarden in bijlage II bij dit protocol of die alleen als in toereikende mate be- of 

verwerkt kunnen worden beschouwd als de in artikel 6, lid 2, van dit protocol vastgestelde 

algemene tolerantie wordt toegepast. 

 

7. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op producten bedoeld in de 

hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem. 

 

8. Alle be- en verwerkingen waarop dit artikel van toepassing is en die buiten de Europese 

Unie of Oekraïne plaatsvinden, geschieden onder een regeling voor passieve veredeling of 

onder een soortgelijke regeling. 
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ARTIKEL 13 

 

Rechtstreeks vervoer 

 

1. De preferentiële behandeling waarin de overeenkomst voorziet, is uitsluitend van 

toepassing op producten die aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en die rechtstreeks 

tussen de Europese Unie en Oekraïne zijn vervoerd. Producten die een enkele zending 

vormen, kunnen evenwel via een ander gebied worden vervoerd, eventueel met overslag of 

tijdelijke opslag op dat gebied, mits ze in het len van doorvoer of opslag onder toezicht van de 

douane blijven en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden 

of behandelingen om ze in goede staat te bewaren. 

 

Het is evenwel toegestaan producten van oorsprong per pijpleiding door een ander gebied dan 

dat van de Europese Unie of Oekraïne te vervoeren. 

 

2. Het bewijs dat aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, wordt geleverd door 

overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het len van invoer: 

 

a) een enkel vervoersdocument voor het vervoer van het len van uitvoer door het len van 

doorvoer; of 
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b) een door de douaneautoriteiten van het len van doorvoer afgegeven certificaat waarin: 

 

i) de producten nauwkeurig zijn omschreven; 

 

ii) de data zijn vermeld waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in 

voorkomend geval onder vermelding van de scheepsnamen of van de andere 

gebruikte vervoermiddelen; 

 

en 

 

iii) wordt verklaard onder welke omstandigheden de producten in het len van 

doorvoer verbleven; of 

 

c) bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk. 
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ARTIKEL 14 

 

Tentoonstellingen 

 

1. Op producten van oorsprong die naar een tentoonstelling in een ander len dan een 

lidstaat van de Europese Unie of Oekraïne zijn verzonden en die na de tentoonstelling voor 

invoer in de Europese Unie of in Oekraïne zijn verkocht, zijn bij die invoer de bepalingen van 

de overeenkomst van toepassing voor zover ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt 

aangetoond dat: 

 

a) een exporteur deze producten vanuit de Europese Unie of vanuit Oekraïne naar het len 

van de tentoonstelling heeft verzonden en deze daar heeft tentoongesteld; 

 

b) die exporteur de producten aan een persoon in de Europese Unie of in Oekraïne heeft 

verkocht of op andere wijze heeft afgestaan; 

 

c) de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat zijn 

verzonden als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan; 

 

en 

 

d) de producten vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet 

voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond. 
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2. Overeenkomstig titel V van dit protocol wordt een bewijs van oorsprong afgegeven of 

opgesteld, dat op de gebruikelijke wijze bij de douaneautoriteiten van het len van invoer 

wordt ingediend. Op dit bewijs moeten de naam en het adres van de tentoonstelling vermeld 

zijn. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd ten aanzien van de 

omstandigheden waaronder de producten werden tentoongesteld. 

 

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare 

evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet 

voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van 

buitenlandse producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder 

douanetoezicht zijn gebleven. 

 

 

TITEL IV 

 

TERUGGAVE OF VRIJSTELLING VAN RECHTEN 

 

 

ARTIKEL 15 

 

Verbod op teruggave of vrijstelling van douanerechten 

 

1. Niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging van producten van 

oorsprong uit de Unie of Oekraïne gebruikt zijn en waarvoor overeenkomstig de bepalingen 

van titel V van dit protocol een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld, komen in de 

Europese Unie of in Oekraïne niet in aanmerking voor de teruggave of kwijtschelding van 

invoerrechten, in welke vorm dan ook. 
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2. Het verbod in lid 1 is van toepassing op elke regeling voor terugbetaling of algehele of 

gedeeltelijke vrijstelling van douanerechten of heffingen van gelijke werking die in de 

Europese Unie of in Oekraïne van toepassing is op materialen die bij de vervaardiging worden 

gebruikt, indien een dergelijke terugbetaling of vrijstelling uitdrukkelijk of feitelijk wordt 

toegekend wanneer de producten die uit genoemde materialen zijn verkregen, worden 

uitgevoerd, doch niet van toepassing is indien deze producten voor binnenlands gebruik 

bestemd zijn. 

 

3. De exporteur van producten die door een bewijs van oorsprong zijn gedekt, dient steeds 

bereid te zijn op verzoek van de douaneautoriteiten alle stukken over te leggen waaruit blijkt 

dat geen teruggave van rechten is verkregen ten aanzien van de bij de vervaardiging van de 

betrokken producten gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn en dat alle 

douanerechten en heffingen van gelijke werking die op deze materialen van toepassing zijn, 

daadwerkelijk zijn betaald. 

 

4. De leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn ook van toepassing op de verpakking in de zin van 

artikel 8, lid 2, van dit protocol, op toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen in 

de zin van artikel 9 en op artikelen die deel uitmaken van een stel of assortiment in de zin van 

artikel 10 van dit protocol, wanneer dergelijke producten niet van oorsprong zijn. 

 

5. De leden 1 tot en met 4 van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op materialen van 

de soort waarop de overeenkomst van toepassing is.  
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TITEL V 

 

BEWIJS VAN OORSPRONG 

 

 

ARTIKEL 16 

 

Algemene voorwaarden 

 

1. Producten van oorsprong uit de Europese Unie komen bij invoer in Oekraïne en 

producten van oorsprong uit Oekraïne komen bij invoer in de Europese Unie voor de 

voordelen van de overeenkomst in aanmerking op vertoon van: 

 

a) een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage III bij dit 

protocol is opgenomen; of 

 

b) in de in artikel 22, lid 1, van dit protocol bedoelde gevallen, een verklaring van de 

exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument, waarin de producten 

voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen identificeren, hierna 

"factuurverklaring" genoemd; de tekst van deze factuurverklaring is opgenomen in 

bijlage IV bij dit protocol. 

 

2. In afwijking van lid 1 komen producten van oorsprong in de zin van dit protocol in de in 

artikel 27 bedoelde gevallen voor de voordelen van de overeenkomst in aanmerking zonder 

dat een van de hierboven genoemde documenten behoeft te worden overgelegd. 
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ARTIKEL 17 

 

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

 

1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van het 

len van uitvoer afgegeven op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens 

verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde. 

 

2. Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde zowel het certificaat inzake 

goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in; modellen van beide formulieren zijn in 

bijlage III opgenomen. Deze formulieren worden in een van de talen waarin de overeenkomst 

is opgesteld, ingevuld overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het len van 

uitvoer. Indien zij met de hen worden ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren. 

De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak zonder dat regels 

worden opengelaten. Indien het vak niet volledig wordt ingevuld, wordt onder de laatste regel 

een horizontale lijn getrokken en wordt het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist. 

 

3. Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

verzoeken, moeten op verzoek van de douaneautoriteiten van het len van uitvoer waar dit 

certificaat wordt afgegeven, steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt 

dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van dit 

protocol is voldaan. 
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4. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van 

een lidstaat van de Europese Unie of van Oekraïne afgegeven indien de betrokken producten 

kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Europese Unie of uit Oekraïne, 

en aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. 

 

5. De met de afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 belaste 

douaneautoriteiten nemen de nodige maatregelen om te controleren of de producten van 

oorsprong zijn en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. Met het oog 

hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te 

zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Zij zien er ook op toe dat de 

in lid 2 van dit artikel bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het 

voor de omschrijving van de producten bestemde vak zodanig is ingevuld dat frauduleuze 

toevoegingen niet mogelijk zijn. 

 

6. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt vermeld 

in vak 11 van het certificaat. 

 

7. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten 

afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden 

uitgevoerd of wanneer het zeker is dat zij zullen worden uitgevoerd. 
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ARTIKEL 18 

 

Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

 

1. In afwijking van artikel 17, lid 7, van dit protocol kan een certificaat inzake 

goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de 

producten waarop het betrekking heeft, indien: 

 

a) dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de 

uitvoer is gebeurd; 

 

of 

 

b) ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat er wel een certificaat 

inzake goederenverkeer EUR.1 was afgegeven, maar dat dit bij de invoer om technische 

redenen niet is aanvaard. 

 

2. Voor de toepassing van lid 1 moet de exporteur in zijn aanvraag plaats en datum van 

uitvoer vermelden voor de producten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag. 

 

3. De douaneautoriteiten kunnen pas tot afgifte achteraf van een certificaat inzake 

goederenverkeer EUR.1 overgaan wanneer zij hebben vastgesteld dat de gegevens in de 

aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier. 
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4. Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt in de 

Engelse taal de volgende vermelding aangebracht: 

 

"ISSUED RETROSPECTIVELY". 

 

5. De in lid 4 van dit artikel bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak 

"Opmerkingen" van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. 

 

 

ARTIKEL 19 

 

Afgifte van een duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

 

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer 

EUR.1 kan de exporteur de douaneautoriteiten die het certificaat hebben afgegeven, 

verzoeken een duplicaat op te maken aan de hen van de uitvoerdocumenten die in hun bezit 

zijn. 

 

2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt in de Engelse taal de volgende vermelding 

aangebracht: 

 

"DUPLICATE". 

 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak 

"Opmerkingen" van het duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. 
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4. Het duplicaat draagt dezelfde datum van afgifte als het oorspronkelijke certificaat 

inzake goederenverkeer EUR.1 en is vanaf die datum geldig. 

 

 

ARTIKEL 20 

 

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

aan de hen van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong 

 

Voor producten van oorsprong die in de Europese Unie of in Oekraïne onder toezicht van een 

douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van oorsprong bij verzending 

van deze producten of van een gedeelte daarvan naar een andere plaats binnen de Europese 

Unie of Oekraïne door een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden 

vervangen. Dergelijke certificaten worden afgegeven door het douanekantoor dat toezicht 

houdt op de producten. 

 

 

ARTIKEL 21 

 

Gescheiden boekhouding 

 

1. Wanneer het met aanzienlijke kosten of moeilijkheden gepaard gaat om afzonderlijke 

voorraden aan te houden van identieke en onderling verwisselbare materialen die van 

oorsprong en die niet van oorsprong zijn, kunnen de douaneautoriteiten, op schriftelijk 

verzoek van de betrokkenen, toestaan dat voor het beheer van deze voorraden de methode van 

de gescheiden boekhouding wordt gebruikt. 
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2. Met behulp van deze gescheiden boekhouding moet het mogelijk zijn dat in een 

bepaalde referentieperiode eenzelfde aantal als van oorsprong te beschouwen producten wordt 

verkregen als verkregen zou zijn indien de voorraden fysiek waren gescheiden. 

 

3. De douaneautoriteiten kunnen vergunning verlenen voor het gebruik van deze methode 

op de door hen wenselijk geachte voorwaarden. 

 

4. Deze methode wordt geregistreerd en toegepast op basis van de algemeen aanvaarde 

boekhoudbeginselen die van toepassing zijn in het len waar het product was vervaardigd. 

 

5. Het bedrijf dat deze vergunning heeft verkregen kan bewijzen van de oorsprong afgeven 

of aanvragen, al naargelang van het geval, voor de hoeveelheid producten die als van 

oorsprong kunnen worden beschouwd. De vergunninghouder verstrekt op verzoek van de 

douaneautoriteiten een verklaring over de wijze waarop de hoeveelheden zijn beheerd. 

 

6. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning en kunnen 

deze steeds intrekken wanneer de vergunninghouder deze niet correct gebruikt of niet aan een 

van de andere in dit protocol omschreven voorwaarden voldoet. 
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ARTIKEL 22 

 

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring 

 

1. De in artikel 16, lid 1, onder b), van dit protocol genoemde factuurverklaring kan 

worden opgesteld: 

 

a) door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 23 van dit protocol;  

 

of 

 

b) voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong waarvan 

de totale waarde niet meer dan 6 000 euro bedraagt, door elke exporteur. 

 

2. Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de betrokken producten als van 

oorsprong uit de Europese Unie of uit Oekraïne kunnen worden beschouwd en aan de andere 

voorwaarden van dit protocol is voldaan. 

 

3. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de 

douaneautoriteiten van het len van uitvoer steeds de nodige documenten kunnen overleggen 

waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere 

voorwaarden van dit protocol is voldaan. 
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4. De factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage IV bij dit protocol is opgenomen, 

wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, 

gestempeld of gedrukt in een van de in die bijlage opgenomen taalversies, overeenkomstig de 

bepalingen van het nationale recht van het len van uitvoer. Indien de factuurverklaring met de 

hen wordt geschreven, moet dit met inkt en in blokletters geschieden. 

 

5. Factuurverklaringen worden door de exporteur eigenhandig ondertekend. Een 

toegelaten exporteur in de zin van artikel 23 van dit protocol behoeft deze verklaring echter 

niet te ondertekenen, mits hij de douaneautoriteiten van het len van uitvoer een schriftelijke 

verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle 

factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze met de hen had ondertekend. 

 

6. Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van 

de producten waarop zij betrekking heeft, maar moet uiterlijk twee jaar na de invoer van de 

producten waarop zij betrekking heeft in het len van invoer worden aangeboden. 
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ARTIKEL 23 

 

Toegelaten exporteur 

 

1. De douaneautoriteiten van het len van uitvoer kunnen een exporteur die veelvuldig 

producten verzendt waarop deze overeenkomst van toepassing is, hierna "toegelaten 

exporteur" genoemd, vergunning verlenen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de 

waarde van de betrokken producten. Een exporteur die een dergelijke vergunning aanvraagt, 

moet ten genoegen van de douaneautoriteiten alle waarborgen bieden die nodig zijn voor de 

controle op de oorsprongsstatus van de producten en de naleving van de andere voorwaarden 

van dit protocol. 

 

2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur 

afhankelijk stellen van alle voorwaarden die zij dienstig achten. 

 

3. De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een vergunningnummer toe, dat 

op de factuurverklaringen moet worden vermeld. 

 

4. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning door de 

toegelaten exporteur. 

 

5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken. Zij zijn verplicht 

dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet langer de in lid 1 van dit artikel bedoelde 

garanties biedt, niet meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de vergunning niet 

op de juiste wijze gebruikt. 
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ARTIKEL 24 

 

Geldigheid van het bewijs van oorsprong 

 

1. Een bewijs van oorsprong is vanaf de datum van afgifte in het len van uitvoer vier 

maanden geldig en moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van 

het len van invoer. 

 

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde 

termijn bij de douaneautoriteiten van het len van invoer worden ingediend, kunnen met het 

oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate 

indiening het gevolg is van buitengewone omstandigheden. 

 

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van het len van 

invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden wanneer de producten vóór het verstrijken van 

genoemde termijn bij hen zijn aangebracht. 
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ARTIKEL 25 

 

Overlegging van het bewijs van oorsprong 

 

Bewijzen van oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van het len van invoer ingediend 

overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Deze douaneautoriteiten kunnen eisen dat het 

bewijs van oorsprong wordt vertaald en dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een 

verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van de 

overeenkomst voldoen. 

 

 

ARTIKEL 26 

 

Invoer in deelzendingen 

 

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het len van 

invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van 

algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de 

afdelingen XVI of XVII of de posten 7308 of 9406 van het geharmoniseerd systeem, in 

deelzendingen worden ingevoerd, wordt bij de invoer van de eerste deelzending een enkel 

bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend. 
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ARTIKEL 27 

 

Vrijstelling van het bewijs van oorsprong 

 

1. Producten die in kleine colli door particulieren aan particulieren worden verzonden of 

die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, worden als producten van 

oorsprong toegelaten zonder dat een bewijs van oorsprong behoeft te worden overgelegd, 

voor zover deze producten niet als handelsgoederen worden ingevoerd en bij hun aangifte 

verklaard is dat zij aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en er over de juistheid van 

deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het 

douaneaangifteformulier CN22/CN23 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld. 

 

2. Invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk 

gebruik door de ontvanger of de reiziger of de leden van diens gezin, worden niet als invoer 

van handelsgoederen aangemerkt indien noch de aard, noch de hoeveelheid van de producten 

op commerciële doeleinden wijst. 

 

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 euro voor 

kleine colli of 1 200 euro voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van 

reizigers. 
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ARTIKEL 28 

 

Bewijsstukken 

 

De in artikel 17, lid 3, en artikel 22, lid 3, van dit protocol bedoelde documenten aan de hen 

waarvan wordt aangetoond dat producten die door een certificaat inzake goederenverkeer 

EUR.1 of een factuurverklaring worden gedekt, als producten van oorsprong uit de Europese 

Unie of uit Oekraïne kunnen worden aangemerkt en aan de andere voorwaarden van dit 

protocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn: 

 

a) een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hen van de boekhouding of de interne 

administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of 

verwerkingen om de betrokken goederen te verkrijgen; 

 

b) in de Europese Unie of in Oekraïne afgegeven of opgestelde en volgens het interne 

recht van de Unie of Oekraïne gebruikte documenten waaruit de oorsprong van de 

gebruikte materialen blijkt; 

 

c) in de Europese Unie of in Oekraïne afgegeven of opgestelde en volgens het interne 

recht van de Europese Unie of Oekraïne gebruikte documenten waaruit de be- of 

verwerking van de materialen in de Unie of in Oekraïne blijkt; 

 

d) overeenkomstig dit protocol in de Europese Unie of in Oekraïne afgegeven of 

opgestelde certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of factuurverklaringen waaruit 

de oorsprongsstatus van de gebruikte materialen blijkt; 
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e) passende bewijsstukken inzake be- of verwerking buiten de Europese Unie of Oekraïne 

overeenkomstig artikel 12 van dit protocol, waaruit blijkt dat aan de eisen van dat artikel is 

voldaan. 

 

 

ARTIKEL 29 

 

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken 

 

1. Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 

verzoeken, bewaren de in artikel 17, lid 3, van dit protocol bedoelde documenten gedurende 

ten minste drie jaar. 

 

2. Exporteurs die een factuurverklaring opstellen, bewaren een kopie van deze 

factuurverklaring alsmede de in artikel 22, lid 3, van dit protocol bedoelde documenten 

gedurende ten minste drie jaar. 

 

3. De douaneautoriteiten van het len van uitvoer die een certificaat inzake goederenverkeer 

EUR.1 afgeven, bewaren het in artikel 17, lid 2, van dit protocol bedoelde aanvraagformulier 

gedurende ten minste drie jaar. 

 

4. De douaneautoriteiten van het len van invoer bewaren de certificaten inzake 

goederenverkeer EUR.1 en de factuurverklaringen die bij hen worden ingediend gedurende 

ten minste drie jaar. 
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ARTIKEL 30 

 

Verschillen en vormfouten 

 

1. Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van oorsprong en die op de 

documenten die voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden 

ingediend, maken het bewijs van oorsprong niet automatisch ongeldig indien blijkt dat dit 

document wel degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt. 

 

2. Kennelijke vormfouten, zoals typefouten op een bewijs van oorsprong, mogen niet tot 

weigering van dit document leiden indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel 

doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens. 

 

 

ARTIKEL 31 

 

In euro uitgedrukte bedragen 

 

1. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, van dit protocol 

wordt, wanneer de producten gefactureerd zijn in een andere valuta dan de euro, de 

tegenwaarde van de in euro uitgedrukte bedragen in de nationale valuta van de lidstaten van 

de Europese Unie of van Oekraïne jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld. 
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2. Artikel 22, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, van dit protocol zijn van toepassing op 

zendingen op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld, overeenkomstig het bedrag 

dat door het betrokken len is vastgesteld. 

 

3. De in een bepaalde nationale valuta te gebruiken bedragen zijn de tegenwaarde in die 

valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste werkdag van oktober. De bedragen 

worden de Europese Commissie uiterlijk op 15 oktober medegedeeld en zijn van toepassing 

vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. De Europese Commissie stelt alle betrokken 

landen in kennis van de desbetreffende bedragen. 

 

4. Een len mag het bedrag dat het resultaat is van de omrekening in zijn nationale valuta 

van een in euro uitgedrukt bedrag naar boven of beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag 

niet meer dan 5 procent afwijken van het door omrekening verkregen bedrag. Een len mag de 

tegenwaarde in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag ongewijzigd 

handhaven indien bij de omrekening van dat bedrag, ten tijde van de in lid 3 bedoelde 

jaarlijkse aanpassing, vóór afronding, een stijging van minder dan 15 procent van die 

tegenwaarde wordt verkregen. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven 

indien de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt. 

 

5. De in euro uitgedrukte bedragen worden op verzoek van de Europese Unie of van 

Oekraïne door het subcomité Douane herzien. Bij deze herziening onderzoekt dit comité of 

het wenselijk is de effecten van de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan 

in dat verben besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen. 
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TITEL VI 

 

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 

 

 

Artikel 32 

 

Wederzijdse bijstand 

 

1. De douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie en van Oekraïne doen 

elkaar via de Europese Commissie de afdrukken van de stempels toekomen die in hun 

douanekantoren voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden 

gebruikt, alsmede de adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de controle van 

die certificaten en van factuurverklaringen. 

 

2. Met het oog op de correcte toepassing van dit protocol verlenen de Europese Unie en 

Oekraïne elkaar via de bevoegde douaneautoriteiten bijsten bij de controle van de echtheid 

van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of de factuurverklaringen en de juistheid 

van de in die documenten verstrekte inlichtingen. 
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ARTIKEL 33 

 

Controle van de bewijzen van oorsprong 

 

1. De bewijzen van oorsprong worden achteraf door middel van steekproeven 

gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van het len van invoer gegronde redenen 

hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken 

producten of de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol. 

 

2. Voor de toepassing van lid 1 van dit artikel zenden de douaneautoriteiten van het len 

van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, de factuur, indien deze werd 

voorgelegd, en de factuurverklaring of een kopie van deze documenten, terug aan de 

douaneautoriteiten van het len van uitvoer, eventueel onder vermelding van de redenen 

waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze controleaanvraag alle 

documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs 

van oorsprong onjuist zijn. 

 

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het len van uitvoer. Met het 

oog hierop zijn deze gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur 

in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. 

 

4. Indien de douaneautoriteiten van het len van invoer besluiten voor de betrokken 

producten geen preferentiële behandeling toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet 

bekend is, stellen zij de importeur voor de producten vrij te geven onder voorbehoud van de 

noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen. 
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5. De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de 

douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. Hierbij moet duidelijk worden 

aangegeven of de documenten echt zijn, of de betrokken producten als producten van 

oorsprong uit de Europese Unie of Oekraïne kunnen worden beschouwd en of aan de andere 

voorwaarden van dit protocol is voldaan. 

 

6. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na de controleaanvraag geen antwoord 

is ontvangen of indien het antwoord onvoldoende gegevens bevat om de echtheid van het 

betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de 

douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd, de preferentiële behandeling niet toe, 

behoudens in buitengewone omstandigheden. 

 

 

ARTIKEL 34 

 

Geschillenbeslechting 

 

Geschillen ten aanzien van de in artikel 33 van dit protocol bedoelde controleprocedures die 

de douaneautoriteiten die om de controle verzoeken en de douaneautoriteiten die de controle 

moeten uitvoeren niet onderling kunnen regelen, alsmede problemen in verben met de 

interpretatie van dit protocol worden voorgelegd aan het Handelscomité. 

 

Op de regeling van geschillen tussen de importeur en de douaneautoriteiten van het len van 

invoer is in alle gevallen de wetgeving van dat len van toepassing. 
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ARTIKEL 35 

 

Sancties 

 

Er worden sancties getroffen tegen eenieder die een document met onjuiste gegevens opstelt 

of laat opstellen met het doel een preferentiële behandeling voor producten te verkrijgen. 

 

 

ARTIKEL 36 

 

Vrije zones 

 

1. De Europese Unie en Oekraïne nemen alle nodige maatregelen om te voorkomen dat 

producten die onder geleide van een bewijs van oorsprong worden verhandeld en die tijdens 

het vervoer in een op hun grondgebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen 

worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze 

in goede staat te bewaren. 

 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel geven de bevoegde autoriteiten, wanneer producten 

van oorsprong uit de Europese Unie of uit Oekraïne onder geleide van een bewijs van 

oorsprong in een vrije zone worden ingevoerd en er een be- of verwerking ondergaan, op 

verzoek van de exporteur een nieuw certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 af, mits de be- 

of verwerking in overeenstemming is met de bepalingen van dit protocol. 
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TITEL VII 

 

CEUTA EN MELILLA 

 

 

ARTIKEL 37 

 

Toepassing van het protocol 

 

1. De in artikel 2 van dit protocol gebruikte term "Europese Unie" omvat niet Ceuta en 

Melilla. 

 

2. Producten van oorsprong uit Oekraïne die in Ceuta of Melilla worden ingevoerd, vallen 

in elk opzicht onder dezelfde douaneregeling als die welke op grond van protocol nr. 2 van de 

Akte van Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Republiek Portugal tot de Europese 

Gemeenschappen van toepassing is op producten van oorsprong uit het douanegebied van de 

Europese Unie. Oekraïne past op onder de overeenkomst vallende producten van oorsprong 

uit Ceuta en Melilla dezelfde douaneregeling toe als op producten van oorsprong uit de 

Europese Unie die uit de Europese Unie worden ingevoerd. 

 

3. Voor de toepassing van lid 2 van dit artikel op producten van oorsprong uit Ceuta en 

Melilla is dit protocol van overeenkomstige toepassing met inachtneming van de in artikel 38 

van dit protocol opgenomen bijzondere voorwaarden. 

 



EU/UA/P1/nl 51 

ARTIKEL 38 

 

Bijzondere voorwaarden 

 

1. Mits zij rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van dit 

protocol, worden beschouwd als: 

 

(1) producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla: 

 

a) volledig in Ceuta en Melilla verkregen producten; 

 

b) in Ceuta en Melilla verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan andere dan 

de onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, mits: 

 

i) die producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in 

de zin van artikel 6 van dit protocol; 

 

of 

 

ii) die producten van oorsprong zijn uit Oekraïne of de Europese Unie, mits zij 

be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden dan de in artikel 

7 van dit protocol genoemde be- of verwerkingen. 
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(2) producten van oorsprong uit Oekraïne: 

 

a) volledig in Oekraïne verkregen producten; 

 

b) in Oekraïne verkregen producten, bij de vervaardiging waarvan andere dan de 

onder a) bedoelde producten zijn gebruikt, mits: 

 

i) die producten be- of verwerkingen hebben ondergaan die toereikend zijn in 

de zin van artikel 6 van dit protocol; 

 

of 

 

ii) die producten van oorsprong zijn uit Ceuta en Melilla of uit de Europese 

Unie, mits zij be- of verwerkingen hebben ondergaan die meer inhouden 

dan de in artikel 7 van dit protocol genoemde be- of verwerkingen. 

 

2. Ceuta en Melilla worden als een enkel grondgebied beschouwd. 

 

3. De exporteur of zijn gemachtigde vertegenwoordiger vermeldt "Oekraïne" of "Ceuta en 

Melilla" in vak 2 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of op de 

factuurverklaring. Bovendien wordt dit, in geval van producten van oorsprong uit Ceuta en 

Melilla, aangegeven in vak 4 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of op de 

factuurverklaring. 

 

4. De Spaanse douaneautoriteiten zijn verantwoordelijk voor de toepassing van dit 

protocol in Ceuta en Melilla. 
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TITEL VIII 

 

SLOTBEPALINGEN 

 

 

ARTIKEL 39 

 

Wijzigingen van het protocol 

 

1. Het subcomité Douane kan besluiten dit protocol te wijzigen. 

 

2. Het subcomité Douane kan na toetreding van Oekraïne tot de Regionale Conventie 

betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels ook besluiten de in dit 

protocol neergelegde oorsprongsregels te vervangen door die welke aan de conventie zijn 

gehecht. 
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BIJLAGE I 

 

 

AANTEKENINGEN BIJ DE LIJST IN BIJLAGE II 

 

Aantekening 1: 

 

De lijst noemt de voorwaarden waaraan een product moet voldoen om als toereikend be- of 

verwerkt in de zin van artikel 6 van dit protocol te worden beschouwd. 

 

Aantekening 2: 

 

2.1. In de eerste twee kolommen van de lijst wordt het verkregen product omschreven. 

Kolom 1 geeft het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerd 

systeem en kolom 2 de omschrijving van de goederen die volgens dat systeem onder die 

post of dat hoofdstuk vallen. Voor elk in de kolommen 1 en 2 omschreven product 

wordt in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door 

"ex" betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van de 

desbetreffende post dat in kolom 2 is omschreven. 

 

2.2. Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een 

hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van de producten in kolom 2 derhalve 

in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van 

toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de posten 

van het hoofdstuk of onder de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld. 
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2.3. Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende producten 

binnen een bepaalde post, wordt na elk streepje dat deel van de post omschreven waarop 

de in kolom 3 of 4 vermelde regel van toepassing is. 

 

2.4. Wanneer voor een in de kolommen 1 en 2 vermeld product zowel in kolom 3 als in 

kolom 4 een regel wordt gegeven, kan de exporteur kiezen welke regel hij toepast, die 

in kolom 3 of die in kolom 4. Indien in kolom 4 geen oorsprongsregel wordt gegeven, 

moet de regel in kolom 3 worden toegepast. 

 

Aantekening 3: 

 

3.1. Op producten die oorsprongsstatus hebben verkregen en die bij de vervaardiging van 

andere producten worden gebruikt, is artikel 6 van dit protocol van toepassing, ongeacht 

of die oorsprongsstatus werd verkregen in de fabriek waar deze producten worden 

gebruikt of in een andere fabriek in een van de overeenkomstsluitende partijen. 

 

Voorbeeld: 

 

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van 

oorsprong zijnde materialen die erin zijn verwerkt, niet hoger mag zijn dan 40 % van de 

prijs af fabriek, is vervaardigd van "ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed" van 

post ex 7224. 
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Indien dit smeedijzer in de Europese Unie werd vervaardigd van een niet van oorsprong 

zijnde ingot, heeft het al oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor post ex 

7224. Bij de waardeberekening voor de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, 

of het smeedijzer nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in de 

Europese Unie. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingot wordt dus niet 

meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van 

oorsprong zijn. 

 

3.2. De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; 

meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprongsstatus en omgekeerd kan 

minder be- of verwerking geen oorsprongsstatus verlenen. Mag een niet van 

oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium worden gebruikt, dan 

mag dat materiaal in een vroeger productiestadium dus ook worden gebruikt, maar 

in een later productiestadium niet. 

 

3.3. Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat wanneer in een regel de uitdrukking 

"vervaardiging uit materialen van een willekeurige post" wordt gebezigd, 

materialen van alle posten mogen worden gebruikt (zelfs die met dezelfde 

omschrijving en van dezelfde post als het product), mits de regel verder geen 

specifieke beperkingen oplegt. 

 

De uitdrukking "vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met 

inbegrip van andere materialen van post ….." of "vervaardiging uit materialen van 

een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van dezelfde post als 

het product" wil echter zeggen dat materialen van alle posten mogen worden 

gebruikt, behalve die met dezelfde omschrijving als het product zoals opgenomen 

in kolom 2 van de lijst. 
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3.4. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag 

worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen kunnen worden 

gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt. 

 

Voorbeeld: 

 

Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke 

vezels en andere materialen, waaronder chemische materialen, worden gebruikt. Dit 

betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene materiaal of het andere of beide 

kunnen worden gebruikt. 

 

3.5. Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal 

vervaardigd moet worden, betekent dit uiteraard niet dat niet ook andere materialen 

mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. (Zie 

ook aantekening 6,2 met betrekking tot textielproducten.) 

 

Voorbeeld: 

 

De regel voor graanpreparaten en bereidingen op basis van granen van post 1904 sluit 

nadrukkelijk het gebruik van niet van oorsprong zijnde granen en graanderivaten uit, 

maar minerale zouten, chemische stoffen en andere additieven die niet van granen zijn 

vervaardigd, mogen wel worden gebruikt. 

 

Dit geldt echter niet voor producten die weliswaar niet kunnen worden vervaardigd van 

de in de lijst genoemde materialen, maar wel van een materiaal van dezelfde aard in een 

vroeger productiestadium. 
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Voorbeeld: 

 

Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies, uitsluitend 

het gebruik van niet van oorsprong zijnd garen is toegestaan, is het niet mogelijk uit te 

gaan van stof van gebonden textielvlies - zelfs al kan gebonden textielvlies 

normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval moet het 

uitgangsmateriaal zich normaliter in het stadium vóór garen bevinden, dat wil zeggen in 

het vezelstadium. 

 

3.6. Indien in een regel in de lijst twee percentages worden gegeven als maximumwaarde 

voor niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze 

percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte 

materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages 

dus nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages voor de 

materialen waarop zij betrekking hebben, niet worden overschreden. 

 

Aantekening 4: 

 

4.1. De term "natuurlijke vezels" in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of 

synthetische vezels. De term is beperkt tot het stadium vóór het spinnen, met inbegrip 

van afval, en omvat, tenzij anders vermeld, ook vezels die zijn gekaard, gekamd of 

anderszins bewerkt, doch niet gesponnen. 

 

4.2. De term "natuurlijke vezels" omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 

5002 en 5003, wol en fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van 

de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige vezels van de posten 5301 tot en 

met 5305. 
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4.3. De termen "textielmassa", "chemische materialen" en "materialen voor het vervaardigen 

van papier" in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 

50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van 

kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens. 

 

4.4. De term "synthetische en kunstmatige stapelvezels" in de lijst heeft betrekking op kabel 

van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels 

en op afval daarvan, van de posten 5501 tot en met 5507. 

 

Aantekening 5: 

 

5.1. Wanneer voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, 

zijn de in kolom 3 genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen 

die bij de vervaardiging zijn gebruikt en die, samen genomen, ten hoogste 10 % van het 

totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken. (Zie ook de 

aantekeningen 5.3 en 5.4.) 

 

5.2. De in aantekening 5.1 genoemde tolerantie is evenwel uitsluitend van toepassing op 

gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd. 

 

Basistextielmaterialen zijn: 

 

- zijde, 

 

- wol, 
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- grof haar, 

 

- fijn haar, 

 

- paardenhaar (crin), 

 

- katoen, 

 

- papier en materialen voor het vervaardigen van papier, 

 

- vlas, 

 

- hennep, 

 

- jute en andere bastvezels, 

 

- sisal en andere textielvezels van agaven, 

 

- kokosvezel, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels, 

 

- synthetische filamenten, 

 

- kunstmatige filamenten, 
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- filamenten die elektriciteit geleiden, 

 

- synthetische stapelvezels van polypropyleen, 

 

- synthetische stapelvezels van polyester, 

 

- synthetische stapelvezels van polyamide, 

 

- synthetische stapelvezels van polyacrylonitril, 

 

- synthetische stapelvezels van polyimide, 

 

- synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen, 

 

- synthetische stapelvezels van poly(fenyleensulfide), 

 

- synthetische stapelvezels van poly(vinylchloride), 

 

- andere synthetische stapelvezels, 

 

- kunstmatige stapelvezels van viscose, 

 

- andere kunstmatige stapelvezels, 
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- garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, al dan niet 

omwoeld, 

 

- garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyester, al dan niet 

omwoeld, 

 

- producten van post 5605 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van 

aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, 

met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een 

doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, 

 

- andere producten van post 5605. 

 

Voorbeeld: 

 

Garen van post 5205 vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische 

stapelvezels van post 5506 is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong 

zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens 

welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa vereist is) worden 

gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen. 
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Voorbeeld: 

 

Een weefsel van wol van post 5112 vervaardigd van garen van wol van post 5107 en 

van synthetisch garen van stapelvezels van post 5509 is een gemengd weefsel. Derhalve 

mogen synthetische garens die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een 

vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa vereist is) of garens van wol die niet 

voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit natuurlijke 

vezels die niet gekaard of gekamd zijn, noch op andere wijze met het oog op het 

spinnen bewerkt zijn, vereist is) of een combinatie van deze twee soorten garens worden 

gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel. 

 

Voorbeeld: 

 

Getufte textielstof van post 5802 vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en 

weefsels van katoen van post 5210 is alleen dan een gemengd product wanneer het 

katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende 

posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens 

zijn. 

 

Voorbeeld: 

 

Indien getufte textielstof vervaardigd is van garens van katoen van post 5205 en van 

synthetisch weefsel van post 5407, zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende 

soorten basistextielmateriaal en is de getufte textielstof bijgevolg een gemengd product. 
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5.3. In het geval van producten die garen bevatten, gemaakt van polyurethaan, met soepele 

segmenten van polyether, ook indien omwoeld, bedraagt de tolerantie voor dit garen ten 

hoogste 20 %. 

 

5.4. In het geval van producten die strippen bevatten bestaande uit een kern van 

aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een 

breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is 

bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten 

hoogste 30 %. 

 

Aantekening 6: 

 

6.1. Wanneer in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, mogen textielmaterialen 

(met uitzondering van voeringen en tussenvoeringen) worden gebruikt die niet voldoen 

aan de regel die in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde 

producten is opgenomen, mits zij zijn ingedeeld onder een andere post dan het product 

en de waarde ervan niet meer bedraagt dan 8 % van de prijs af fabriek van het product. 

 

6.2. Onverminderd aantekening 6.3 mogen materialen die niet in de hoofdstukken 50 tot en 

met 63 zijn ingedeeld bij de vervaardiging van textielproducten vrij worden gebruikt, of 

zij nu textiel bevatten of niet. 
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Voorbeeld: 

 

Wanneer volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel (zoals een 

pantalon) garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van 

metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot 

en met 63. Om dezelfde reden is het gebruik van ritssluitingen toegelaten, al bevatten 

deze normalerwijze ook textiel. 

 

6.3. Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet bij de berekening van de waarde 

van de in het product verwerkte materialen die niet van oorsprong zijn, rekening worden 

gehouden met de waarde van materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 

63 zijn ingedeeld. 

 

Aantekening 7: 

 

7.1. Onder "aangewezen behandeling" in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en 

met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan: 

 

a) vacuümdistillatie; 

 

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing; 

 

c) kraken; 

 

d) reforming; 
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e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen; 

 

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met 

geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride; 

neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleuren en zuiveren met 

behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof 

of van bauxiet; 

 

g) polymerisatie: 

 

h) alkyleren; 

 

i) isomerisatie. 

 

7.2. Onder "aangewezen behandeling" in de zin van de posten 2710, 2711 en 2712 wordt 

verstaan: 

 

a) vacuümdistillatie; 

 

b) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing; 

 

c) kraken; 

 

d) reforming; 
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e) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen; 

 

f) een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met 

geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride; 

neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleuren en zuiveren met 

behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof 

of van bauxiet; 

 

g) polymerisatie: 

 

h) alkyleren; 

 

i) isomerisatie; 

 

j) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met 

gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde 

producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1266-59 T); 

 

k) uitsluitend voor producten van post ex 2710: ontparaffineren, anders dan door 

enkel filtreren; 
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l) uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof, 

uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een 

scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer 

dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. De 

eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710, die in het 

bijzonder ten doel heeft de kleur of de stabiliteit te verbeteren (bijvoorbeeld 

"hydrofinishing" of ontkleuren), wordt daarentegen niet aangemerkt als een 

specifieke behandeling; 

 

m) uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits deze 

producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van hun volume 

overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86; 

 

n) uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex 2710: 

behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading. 

 

o) uitsluitend voor ruwe producten van post ex 2712 (andere dan vaseline, ozokeriet, 

montaanwas, turfwas en paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent 

olie): olieafscheiding door gefractioneerde kristallisatie. 

 

7.3. Voor de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt geen 

oorsprong verkregen door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, 

ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een 

bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met een uiteenlopend 

zwavelgehalte, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen. 
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BIJLAGE II 

 

 

LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN 

 

Het is mogelijk dat niet alle in de lijst genoemde producten onder de overeenkomst 

vallen. De lijst dient daarom samen met de andere delen van de overeenkomst te worden 

gelezen. 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 1 Levende dieren Alle dieren van hoofdstuk 1 

moeten volledig verkregen 

zijn. 

 

Hoofdstuk 2 Vlees en eetbare 

slachtafvallen 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van de 

hoofdstukken 1 en 2 volledig 

verkregen zijn. 

 

Hoofdstuk 3 Vis, schaaldieren, 

weekdieren en andere 

ongewervelde waterdieren 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 3 volledig 

verkregen zijn. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 4 Melk en zuivelproducten; 

vogeleieren; 

natuurhoning; eetbare 

producten van dierlijke 

oorsprong, elders 

genoemd noch elders 

onder begrepen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 4 volledig 

verkregen zijn. 

 

0403 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 

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 4 volledig 

verkregen zijn; 

- alle gebruikte vruchten-

sappen bedoeld bij post 

2009 (met uitzondering 

van ananassap en van sap 

van lemmetjes, pompel-

moezen en pomelo's) van 

oorsprong zijn; en 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 17 niet hoger is 

dan 30 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

ex Hoofdstuk 5 Andere producten van 

dierlijke oorsprong, elders 

genoemd noch elders 

onder begrepen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 5 volledig 

verkregen zijn. 

 

ex 0502 Bereid haar van varkens 

of van wilde zwijnen 

Reinigen, ontsmetten, 

sorteren en rechtstrijken van 

haar. 

 

Hoofdstuk 6 Levende planten en 

producten van de 

bloementeelt 

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 6 volledig 

verkregen zijn; en 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

Hoofdstuk 7 Groenten, planten, wortels 

en knollen, voor 

voedingsdoeleinden 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 7 volledig 

verkregen zijn. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 8 

 

Fruit; schillen van 

citrusvruchten en van 

meloenen 

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte fruit 

volledig verkregen is; en 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 17 niet hoger 

is dan 30 % van de prijs 

af fabriek van het 

product. 

 

ex Hoofdstuk 9 Koffie, thee, maté en 

specerijen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 9 volledig 

verkregen zijn. 

 

0901 Koffie, cafeïnevrije koffie 

daaronder begrepen, ook 

indien gebrand; bolsters en 

schillen, van koffie; 

koffiesurrogaten die koffie 

bevatten, ongeacht de 

mengverhouding 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

 

0902 Thee, ook indien 

gearomatiseerd 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

 

ex 0910 Mengsels van specerijen Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

 

Hoofdstuk 10 Granen Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 10 volledig 

verkregen zijn. 

 

ex Hoofdstuk 11 Producten van de 

meelindustrie; mout; 

zetmeel; inuline; 

tarwegluten; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte granen, groenten, 

knollen en wortels bedoeld 

bij post 0714 of vruchten 

volledig verkregen zijn 

 

ex 1106 Meel, gries en poeder van 

gedroogde zaden van 

peulgroenten bedoeld bij 

post 0713 

Drogen en malen van 

peulgroenten bedoeld bij 

post 0708  
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 12 Oliehoudende zaden en 

vruchten; allerlei zaden, 

zaaigoed en vruchten; 

planten voor industrieel en 

voor geneeskundig 

gebruik; stro en voeder 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 12 volledig 

verkregen zijn. 

 

1301 Gomlak (schellak); 

gommen, harsen, 

gomharsen en oleoharsen 

(bijvoorbeeld balsems), 

van natuurlijke oorsprong 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen bedoeld bij post 

1301 niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

 

1302 Plantensappen en 

plantenextracten; 

pectinestoffen, pectinaten 

en pectaten; agar-agar en 

andere uit plantaardige 

producten verkregen 

plantenslijmen en 

bindmiddelen, ook indien 

gewijzigd: 

  

 - plantenslijmen en 

bindmiddelen, 

gewijzigd, verkregen 

uit plantaardige 

producten 

Vervaardiging uit 

ongewijzigde plantenslijmen 

en bindmiddelen. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

Hoofdstuk 14 Stoffen voor het vlechten 

en andere producten van 

plantaardige oorsprong, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 14 volledig 

verkregen zijn. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 15 Vetten en oliën (dierlijke 

en plantaardige) en 

dissociatieproducten 

daarvan; bewerkt spijsvet; 

was van dierlijke of van 

plantaardige oorsprong; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

1501 Varkensvet (reuzel 

daaronder begrepen) en vet 

van gevogelte, ander dan 

dat bedoeld bij post 0209 

of 1503: 

  

 - beendervet of 

afvalvet 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

bedoeld bij post 0203, 0206 

of 0207 of van beenderen 

bedoeld bij post 0506. 

 

 - ander Vervaardiging uit vlees of 

eetbare slachtafvallen van 

varkens bedoeld bij post 

0203 of 0206 of uit vlees of 

eetbare slachtafvallen van 

pluimvee bedoeld bij post 

0207. 

 

1502 Rund-, schapen- of 

geitenvet, ander dan dat 

bedoeld bij post 1503: 

  

 - beendervet of 

afvalvet 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van 

materialen bedoeld bij post 

0201, 0202, 0204 of 0206 of 

van beenderen bedoeld bij 

post 0506. 

 

 - ander Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 2 volledig 

verkregen zijn. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

1504 Vetten en oliën, van vis of 

van zeezoogdieren, 

alsmede fracties daarvan, 

ook indien geraffineerd, 

doch niet chemisch 

gewijzigd: 

  

 - vaste fracties  Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

1504. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van de 

hoofdstukken 2 en 3 

volledig verkregen zijn. 

 

ex 1505 Geraffineerde lanoline Vervaardiging uit ruw 

wolvet bedoeld bij post 

1505. 

 

1506 Andere dierlijke vetten en 

oliën, alsmede fracties 

daarvan, ook indien 

geraffineerd, doch niet 

chemisch gewijzigd: 

  

 - vaste fracties Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

1506. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 2 volledig 

verkregen zijn. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

1507 to 1515 Plantaardige vette oliën en 

fracties daarvan: 

  

 - sojaolie, 

grondnotenolie, 

palmolie, kokosolie 

(kopraolie), 

palmpittenolie, 

babassunotenolie, 

tungolie, oiticicaolie, 

myricawas, japanwas, 

fracties van jojobaolie 

en oliën voor ander 

technisch of industrieel 

gebruik dan voor de 

vervaardiging van 

producten voor 

menselijke consumptie 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

 - vaste fracties, met 

uitzondering van die 

van jojobaolie 

Vervaardiging uit andere 

materialen bedoeld bij de 

posten 1507 tot en met 1515. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte plantaardige 

materialen volledig 

verkregen zijn. 

 

1516 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 

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 2 volledig 

verkregen zijn; en 

- - alle gebruikte 

plantaardige materialen 

volledig verkregen zijn. 

Wel mogen materialen 

bedoeld bij de posten 

1507, 1508, 1511 en 

1513 worden gebruikt. 

 

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 of oliën of fracties 

daarvan, bedoeld bij post 

1516  

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte materialen 

van de hoofdstukken 2 

en 4 volledig verkregen 

zijn; en 

- alle gebruikte 

plantaardige materialen 

volledig verkregen zijn. 

Wel mogen materialen 

bedoeld bij de posten 

1507, 1508, 1511 en 

1513 worden gebruikt. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 16 Bereidingen van vlees, van 

vis, van schaaldieren, van 

weekdieren of van andere 

ongewervelde waterdieren 

Vervaardiging: 

- uit dieren bedoeld bij 

hoofdstuk 1; en/of 

- waarbij alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 

3 volledig verkregen 

zijn. 

 

ex Hoofdstuk 17 Suiker en suikerwerk; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 1701 Rietsuiker en 

beetwortelsuiker, alsmede 

chemisch zuivere 

sacharose, in vaste vorm, 

gearomatiseerd of met 

toegevoegde kleurstoffen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 17 

niet hoger is dan 30 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

1702 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: 

  

 - chemisch zuivere 

maltose en chemisch 

zuivere fructose 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

1702. 

 

 - andere suiker in vaste 

vorm, gearomatiseerd 

of met toegevoegde 

kleurstoffen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 17 

niet hoger is dan 30 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong zijn. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 1703 Melasse verkregen bij de 

extractie of de raffinage 

van suiker, gearomatiseerd 

of met toegevoegde 

kleurstoffen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 17 

niet hoger is dan 30 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

1704 Suikerwerk zonder cacao 

(witte chocolade daaronder 

begrepen) 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

Hoofdstuk 18 Cacao en bereidingen 

daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

1901 Moutextract; bereidingen 

voor menselijke 

consumptie van meel, 

gries, griesmeel, zetmeel 

of moutextract, geen of 

minder dan 40 

gewichtspercenten cacao 

bevattend, berekend op 

een geheel ontvette basis, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen; 

bereidingen voor 

menselijke consumptie van 

producten bedoeld bij de 

posten 0401 tot en met 

0404, geen of minder dan 

5 gewichtspercenten cacao 

bevattend, berekend op 

een geheel ontvette basis, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen: 

  

 - moutextract Vervaardiging uit granen 

van hoofdstuk 10. 

 

 - andere Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

1902 Deegwaren, ook indien 

gekookt of gevuld (met 

vlees of andere 

zelfstandigheden) dan wel 

op andere wijze bereid, 

zoals spaghetti, macaroni, 

noedels, lasagne, gnocchi, 

ravioli en cannelloni; 

koeskoes, ook indien 

bereid: 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - met ten hoogste 20 

gewichtspercenten vlees, 

eetbare slachtafvallen, vis, 

schaal- of weekdieren 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte granen en 

graanderivaten (met 

uitzondering van harde 

tarwe en derivaten daarvan) 

volledig verkregen zijn. 

 

 - met meer dan 20 

gewichtspercenten vlees, 

eetbare slachtafvallen, vis, 

schaal- of weekdieren 

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte granen en 

graanderivaten (met 

uitzondering van harde 

tarwe en derivaten 

daarvan) volledig 

verkregen zijn; en 

- alle materialen van de 

hoofdstukken 2 en 3 

volledig verkregen zijn. 

 

1903 Tapioca en soortgelijke 

producten bereid uit 

zetmeel, in de vorm van 

vlokken, korrels, parels en 

dergelijke 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van 

aardappelzetmeel bedoeld 

bij post 1108. 

 

1904 Graanpreparaten verkregen 

door poffen of door 

roosteren (bijvoorbeeld 

cornflakes); granen 

(andere dan maïs) in de 

vorm van korrels of in de 

vorm van vlokken of van 

andere bewerkte korrels 

(met uitzondering van 

meel, gries en griesmeel), 

voorgekookt of op andere 

wijze bereid, elders 

genoemd noch elders 

onder begrepen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van post 

1806; 

- waarbij alle gebruikte 

granen en meel (met 

uitzondering van harde 

tarwe en maïs van de 

soort Zea indurata, 

alsmede derivaten 

daarvan) volledig 

verkregen zijn; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

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 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van hoofdstuk 11. 

 

ex Hoofdstuk 20 Bereidingen van groenten, 

van vruchten en van 

andere plantendelen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte groenten en 

vruchten volledig verkregen 

zijn 

 

ex 2001 Broodwortelen, bataten 

(zoete aardappelen) en 

dergelijke eetbare 

plantendelen met een 

zetmeelgehalte van 5 of 

meer gewichtspercenten, 

bereid of verduurzaamd in 

azijn of azijnzuur 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 2004 en 

ex 2005 

Aardappelen in de vorm 

van meel, gries, griesmeel 

of vlokken, op andere 

wijze bereid of 

verduurzaamd dan in azijn 

of azijnzuur 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

2006 Groenten, vruchten, 

vruchtenschillen en andere 

plantendelen, gekonfijt 

met suiker (uitgedropen, 

geglaceerd of 

uitgekristalliseerd) 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 17 

niet hoger is dan 30 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

2007 Jam, vruchtengelei, 

marmelade, vruchtenmoes 

en vruchtenpasta, door 

koken of stoven verkregen, 

met of zonder toegevoegde 

suiker of andere 

zoetstoffen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

ex 2008 - Noten, zonder 

toegevoegde suiker of 

alcohol 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van de gebruikte van 

oorsprong zijnde noten en 

oliehoudende zaden bedoeld 

bij de posten 0801, 0802 en 

1202 tot en met 1207, hoger 

is dan 60 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

 - Pindakaas; mengsels 

op basis van granen; 

palmharten; maïs 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

 - Andere, met 

uitzondering van 

vruchten op andere 

wijze gekookt dan in 

water of stoom, zonder 

toegevoegde suiker, 

bevroren 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

2009 Ongegiste vruchtensappen 

(druivenmost daaronder 

begrepen) en ongegiste 

groentesappen, zonder 

toegevoegde alcohol, ook 

indien met toegevoegde 

suiker of andere 

zoetstoffen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 21 Diverse producten voor 

menselijke consumptie; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

2101 Extracten, essences en 

concentraten, van koffie, 

van thee of van maté en 

preparaten op basis van 

deze producten of op basis 

van koffie, van thee of van 

maté; gebrande cichorei en 

andere gebrande 

koffiesurrogaten, alsmede 

extracten, essences en 

concentraten daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de gebruikte 

cichorei volledig 

verkregen is. 

 

2103 Sausen en preparaten voor 

sausen; samengestelde 

kruiderijen en dergelijke 

producten; mosterdmeel en 

bereide mosterd: 

  

 - sausen en preparaten 

voor sausen; 

samengestelde 

kruiderijen en 

dergelijke producten 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

mosterdmeel en bereide 

mosterd worden gebruikt. 

 

 - mosterdmeel en 

bereide mosterd  

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

 

ex 2104 Preparaten voor soep of 

voor bouillon; bereide 

soep en bouillon  

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van 

bereide of verduurzaamde 

groenten bedoeld bij de 

posten 2002 tot en met 2005. 

 

2106 Producten voor menselijke 

consumptie, elders 

genoemd noch elders 

onder begrepen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 22 Dranken, alcoholhoudende 

vloeistoffen en azijn; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij alle gebruikte 

druiven en alle van 

druiven afkomstige 

materialen volledig 

verkregen zijn. 

 

2202 Water, mineraalwater en 

spuitwater daaronder 

begrepen, met 

toegevoegde suiker of 

andere zoetstoffen, dan 

wel gearomatiseerd, 

alsmede andere 

alcoholvrije dranken, 

andere dan de vruchten- en 

groentesappen bedoeld bij 

post 2009 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 17 niet 

hoger is dan 30 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- waarbij alle gebruikte 

vruchtensappen (met 

uitzondering van 

ananassap en van sap 

van lemmetjes, 

pompelmoezen en 

pomelo's) van oorsprong 

zijn. 

 

2207 Ethylalcohol, niet 

gedenatureerd, met een 

alcoholvolumegehalte van 

80 % vol of meer; 

ethylalcohol en 

gedistilleerde dranken, 

gedenatureerd, ongeacht 

het gehalte 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van post 

2207 of 2208; en 

- waarbij alle druiven en 

alle van druiven 

afkomstige materialen 

volledig verkregen zijn, 

of waarbij, indien alle 

andere gebruikte 

materialen al van 

oorsprong zijn, arak kan 

worden gebruikt tot ten 

hoogste 5 % vol. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

2208 Ethylalcohol, niet 

gedenatureerd, met een 

alcoholvolumegehalte van 

minder dan 80 % vol; 

gedistilleerde dranken, 

likeuren en andere dranken 

die gedistilleerde alcohol 

bevatten 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van post 

2207 of 2208; en 

- waarbij alle druiven en 

alle van druiven 

afkomstige materialen 

volledig verkregen zijn, 

of waarbij, indien alle 

andere gebruikte 

materialen al van 

oorsprong zijn, arak kan 

worden gebruikt tot ten 

hoogste 5 % vol. 

 

ex Hoofdstuk 23 Resten en afval van de 

voedselindustrie; bereid 

voedsel voor dieren; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 2301 Walvismeel; meel, poeder 

en pellets, van vis, van 

schaaldieren, van 

weekdieren of van andere 

ongewervelde waterdieren, 

ongeschikt voor 

menselijke consumptie 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van de 

hoofdstukken 2 en 3 

volledig verkregen zijn. 

 

ex 2303 Afvallen van 

maiszetmeelfabrieken (met 

uitzondering van ingedikt 

zwelwater), met een 

gehalte aan proteïnen, 

berekend op de droge stof, 

van meer dan 

40 gewichtspercenten 

Vervaardiging waarbij de 

gebruikte maïs volledig 

verkregen is. 

 

ex 2306 Perskoeken van olijven en 

andere bij de winning van 

olijfolie verkregen vaste 

afvallen, met een gehalte 

aan olijfolie van meer dan 

3 % 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte olijven volledig 

verkregen zijn. 
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Omschrijving van het 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

2309 Bereidingen van de soort 

gebruikt voor het voederen 

van dieren 

Vervaardiging waarbij: 

- alle gebruikte granen, 

suiker en melasse, vlees 

en melk van oorsprong 

zijn; en 

- alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 3 volledig 

verkregen zijn. 

 

ex Hoofdstuk 24 Tabak en tot verbruik 

bereide tabakssurrogaten; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 24 volledig 

verkregen zijn. 

 

2402 Sigaren, cigarillo’s en 

sigaretten, van tabak of 

van tabakssurrogaten 

Vervaardiging waarbij ten 

minste 70 gewichtspercenten 

van de ruwe of niet tot 

verbruik bereide tabak of 

afvallen van tabak bedoeld 

bij post 2401 van oorsprong 

zijn. 

 

ex 2403  Rooktabak Vervaardiging waarbij ten 

minste 70 gewichtspercenten 

van de ruwe of niet tot 

verbruik bereide tabak of 

afvallen van tabak bedoeld 

bij post 2401 van oorsprong 

zijn. 

 

ex Hoofdstuk 25 Zout; zwavel; aarde en 

steen; gips, kalk en 

cement; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 2504 Natuurlijk kristallijn 

grafiet, met koolstof 

verrijkt, gezuiverd en 

gemalen 

Verrijken van het 

koolstofgehalte, zuiveren en 

malen van ruw kristallijn 

grafiet. 

 

ex 2515 Marmer in blokken of 

platen van vierkante of 

rechthoekige vorm, 

verkregen door zagen, 

door splijten of op 

dergelijke wijze, met een 

dikte van niet meer dan 25 

cm 

Zagen, splijten of dergelijke 

van marmer (ook indien al 

gezaagd) met een dikte van 

meer dan 25 cm. 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 2516 Graniet, porfier, basalt, 

zandsteen en andere 

natuursteen voor de 

steenhouwerij of voor het 

bouwbedrijf, in blokken of 

platen van vierkante of 

rechthoekige vorm, 

verkregen door zagen, 

splijten of op dergelijke 

wijze, met een dikte van 

niet meer dan 25 cm 

Zagen, splijten of dergelijke 

van natuursteen (ook indien 

al gezaagd) met een dikte 

van meer dan 25 cm. 

 

ex 2518 Dolomiet, gebrand Branden van niet-gebren 

dolomiet. 

 

ex 2519 Natuurlijk 

magnesiumcarbonaat 

(magnesiet), fijngemaakt, 

in hermetisch gesloten 

recipiënten, en 

magnesiumoxide, ook 

indien zuiver, ander dan 

gesmolten magnesia of 

doodgebrande magnesia 

(gesinterd) 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mag 

natuurlijk 

magnesiumcarbonaat 

(magnesiet) worden 

gebruikt. 

 

ex 2520 Tandtechnisch gips Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 2524 Asbestvezels Vervaardiging uit 

asbestconcentraat. 

 

ex 2525 Micapoeder Malen van mica of van afval 

van mica. 

 

ex 2530 Verfaarden, gebren of 

fijngemaakt 

Branden of malen van 

verfaarden. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 26 Ertsen, slakken en assen Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 27 Minerale brandstoffen, 

aardolie en 

distillatieproducten 

daarvan; bitumineuze 

stoffen; minerale was; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 2707 Olie waarin het gewicht 

van de aromatische 

bestanddelen dat van de 

niet-aromatische 

bestanddelen overtreft, 

zijnde soortgelijke olie als 

minerale olie verkregen bij 

het distilleren van 

hogetemperatuur-

steenkoolteer, die voor 

meer dan 65 % van hun 

volume overdistilleren bij 

een temperatuur van 250 

°C of lager (mengsels van 

benzine en benzol 

daaronder begrepen), 

bestemd om te worden 

gebruikt als 

motorbrandstof of als 

andere brandstof 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

ex 2709 Ruwe olie uit bitumineuze 

mineralen 

Droge distillatie van 

bitumineuze mineralen. 

 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

2710 Aardolie en olie uit 

bitumineuze mineralen, 

andere dan ruwe; 

preparaten die 70 of meer 

gewichtspercenten aardolie 

of olie uit bitumineuze 

mineralen bevatten en 

waarvan het karakter door 

deze olie wordt bepaald; 

afvalolie 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

2711 Aardgas en andere 

gasvormige 

koolwaterstoffen 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen2, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in 

aantekening 7.2. 
2 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in 

aantekening 7.2. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

2712 Vaseline; paraffine, 

microkristallijne was uit 

aardolie, "slack wax", 

ozokeriet, montaanwas, 

turfwas, andere minerale 

was en soortgelijke door 

synthese of op andere 

wijze verkregen producten, 

ook indien gekleurd 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

2713 Petroleumcokes, 

petroleumbitumen en 

andere residuen van 

aardolie of van olie uit 

bitumineuze materialen 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen2, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in 

aantekening 7.2. 
2 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 22 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

2714 Natuurlijk bitumen en 

natuurlijk asfalt; 

bitumineuze leisteen en 

bitumineus zand; asfaltiet 

en asfaltsteen 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

2715 Bitumineuze mengsels van 

natuurlijk asfalt, van 

natuurlijk bitumen, van 

petroleumbitumen, van 

minerale teer of van 

minerale teerpek 

(bijvoorbeeld bitumineuze 

mastiek, vloeibitumen of 

koudasfalt ("cut-back")) 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen2, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 
2 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

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: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 2805 "Mischmetall" Vervaardiging door 

elektrolytische of thermische 

behandeling waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 2811 Zwaveltrioxide Vervaardiging uit 

zwaveldioxide. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 2833 Aluminiumsulfaat Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 2840 Natriumperboraat Vervaardiging uit 

dinatriumtetraboraat-

pentahydraat. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 2852 Kwikverbindingen van 

inwendige ethers, alsmede 

halogeen-, sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten daarvan 

 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

De waarde van alle 

gebruikte materialen 

bedoeld bij post 2909 mag 

evenwel niet hoger zijn dan 

20 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 Kwikverbindingen van 

nucleïnezuren en zouten 

daarvan, al dan niet 

chemisch welbepaald; 

andere heterocyclische 

verbindingen 

 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

De waarde van alle 

gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 2852, 

2932, 2933 en 2934 mag 

evenwel niet hoger zijn dan 

20 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 29 Organische chemische 

producten; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 2901 Acyclische 

koolwaterstoffen bestemd 

om te worden gebruikt als 

motorbrandstof of als 

andere brandstof 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

 

of 

 

  andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 2902 Cycloalkanen en 

cycloalkenen (andere dan 

azulenen), benzeen, 

tolueen, xylenen, bestemd 

om te worden gebruikt als 

motorbrandstof of als 

andere brandstof 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

ex 2905 Metaalalcoholaten van 

alcoholen bedoeld bij deze 

post en van ethanol 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

2905. Metaalalcoholaten van 

deze post mogen evenwel 

slechts worden gebruikt tot 

een totale waarde van ten 

hoogste 20 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

2915 Verzadigde eenwaardige 

acyclische carbonzuren, 

daarvan afgeleide 

anhydriden, halogeniden, 

peroxiden en peroxyzuren, 

alsmede halogeen-, sulfo-, 

nitro- en nitrosoderivaten 

daarvan 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

De waarde van alle 

gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 2915 

en 2916 mag evenwel niet 

hoger zijn dan 20 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 2932 - Inwendige ethers, 

alsmede halogeen-, 

sulfo-, nitro- en 

nitrosoderivaten 

daarvan 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

De waarde van alle 

gebruikte materialen 

bedoeld bij post 2909 mag 

evenwel niet hoger zijn dan 

20 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - Cyclische acetalen en 

inwendige 

hemiacetalen, alsmede 

halogeen-, sulfo-, nitro- 

en nitrosoderivaten 

daarvan 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

2933 Heterocyclische 

verbindingen met 

uitsluitend een of meer 

stikstofatomen als 

heteroatoom 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

De waarde van alle 

gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 2932 

en 2933 mag evenwel niet 

hoger zijn dan 20 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

2934 Nucleïnezuren en zouten 

daarvan, al dan niet 

chemisch welbepaald; 

andere heterocyclische 

verbindingen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

De waarde van alle 

gebruikte materialen van de 

posten 2932, 2933 en 2934 

mag evenwel niet hoger zijn 

dan 20 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 2939 Concentraten van 

papaverbolkaf, met een 

gehalte aan alkaloïden van 

50 gewichtspercenten of 

meer 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 30 Farmaceutische producten; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

3002 Menselijk bloed; dierlijk 

bloed bereid voor 

therapeutisch of 

profylactisch gebruik of 

voor het stellen van 

diagnosen; sera van 

geïmmuniseerde dieren of 

personen, alsmede andere 

bloedfracties en 

gewijzigde 

immunologische 

producten, al dan niet 

verkregen door middel van 

biotechnologische 

processen; vaccins, 

toxinen, culturen van 

micro-organismen (andere 

dan gist) en dergelijke 

producten: 

  

 - producten bestaande uit 

twee of meer 

bestanddelen die voor 

therapeutisch of 

profylactisch gebruik 

zijn vermengd of 

onvermengde 

producten voor 

dergelijk gebruik, 

aangeboden in 

afgemeten 

hoeveelheden of in 

vormen of 

verpakkingen voor de 

verkoop in het klein 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3002. Materialen met 

dezelfde omschrijving als 

het product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 - andere   
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 -- menselijk bloed Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3002. Materialen met 

dezelfde omschrijving als 

het product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 -- dierlijk bloed, bereid 

voor therapeutisch of 

profylactisch gebruik 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3002. Materialen met 

dezelfde omschrijving als 

het product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 -- bloedfracties, andere 

dan sera van 

geïmmuniseerde dieren 

of personen, 

hemoglobine, 

bloedglobuline en 

serumglobuline 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3002. Materialen met 

dezelfde omschrijving als 

het product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 -- hemoglobine, 

bloedglobuline en 

serumglobuline 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3002. Materialen met 

dezelfde omschrijving als 

het product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 -- andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3002. Materialen met 

dezelfde omschrijving als 

het product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

3003 en 3004 Geneesmiddelen (andere 

dan producten bedoeld bij 

de posten 3002, 3005 en 

3006): 

  

 - verkregen uit 

amikacine bedoeld bij 

post 2941 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

bedoeld bij de posten 3003 

en 3004 mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 - andere Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product. Materialen 

bedoeld bij de posten 

3003 en 3004 mogen 

evenwel worden gebruikt 

tot een totale waarde van 

20 % van de prijs af 

fabriek van het product, 

en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 3006 - Farmaceutische 

afvallen, zoals 

gespecificeerd in 

aantekening 4 k) op dit 

hoofdstuk 

Voor de bepaling van de 

oorsprong van het product 

wordt de oorspronkelijke 

indeling in aanmerking 

genomen.  

 

 

 - Steriele 

barrièremiddelen tegen 

het verkleven, ook 

indien zij door het 

lichaam kunnen 

worden geabsorbeerd: 

 

  

 - van kunststof  

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 39 

niet hoger is dan 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product.(5) 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - van textielstoffen 

 

Vervaardiging uit (7): 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa.. 

 

 - Hulpmiddelen die 

herkenbaar zijn voor 

gebruik in de 

stomazorg 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 31 Meststoffen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3105 Minerale of chemische 

meststoffen die twee of 

drie van de 

vruchtbaarmakende 

elementen stikstof, fosfor 

en kalium bevatten; andere 

meststoffen; producten 

bedoeld bij dit hoofdstuk, 

in tabletten of in dergelijke 

vormen, dan wel in 

verpakkingen met een 

brutogewicht van niet 

meer dan 10 kg, met 

uitzondering van: 

- natriumnitraat 

- calciumcyaanamide 

(kalkstikstof) 

- kaliumsulfaat 

- kaliummagnesium-

sulfaat 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % 

van de prijs af fabriek 

van het product, en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

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: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 3201 Tannine (looizuur), 

alsmede zouten, ethers, 

esters en andere derivaten 

daarvan 

Vervaardiging uit 

looiextracten van 

plantaardige oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3205 Verflakken; preparaten 

bedoeld bij aantekening 3 

op dit hoofdstuk, op basis 

van verflakken1 

 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 3203, 3204 en 3205. 

Materialen bedoeld bij post 

3205 mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex Hoofdstuk 33 Etherische oliën en 

harsaroma's; parfumerieën, 

toiletartikelen en 

cosmetische producten; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3301 Etherische oliën (ook 

indien daaruit de terpenen 

zijn afgesplitst), vast of 

vloeibaar; harsaroma's; 

door extractie verkregen 

oleoharsen; geconcen-

treerde oplossingen van 

etherische oliën in vet, in 

vette oliën, in was of in 

dergelijke stoffen, 

verkregen door enfleurage 

of door maceratie; terpeen-

houdende bijproducten, 

afgesplitst uit etherische 

oliën; gedistilleerd 

aromatisch water en 

waterige oplossingen van 

etherische oliën 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van materialen 

bedoeld bij deze post die tot 

een andere groep2 behoren. 

Materialen van dezelfde 

groep als het product mogen 

evenwel worden gebruikt tot 

een totale waarde van 20 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

                                                 
1 Volgens aantekening 3 op hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van 

kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de 

vervaardiging van kleurpreparaten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 

zijn ingedeeld. 
2 Als groep wordt beschouwd ieder deel van de post dat door een puntkomma van de rest is 

gescheiden. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 34 Zeep, organische 

tensioactieve producten; 

wasmiddelen, 

smeermiddelen, kunstwas, 

bereide was, poets- en 

onderhoudsmiddelen, 

kaarsen en dergelijke 

artikelen, 

modelleerpasta’s, 

tandtechnische 

waspreparaten en 

tandtechnische preparaten 

op basis van gebren gips; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3403 Smeermiddelen bevattende 

minder dan 70 

gewichtspercenten aardolie 

of olie uit bitumineuze 

mineralen 

Raffinage en/of een of meer 

specifieke behandelingen1, 

of 

andere behandelingen 

waarbij alle gebruikte 

materialen zijn ingedeeld 

onder een andere post dan 

het product. Materialen van 

dezelfde post als het product 

mogen evenwel worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de 

aantekeningen 7.1 en 7.3. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

3404 Kunstwas en bereide was:   

 - op basis van paraffine, 

van was uit aardolie of 

uit bitumineuze 

mineralen, uit "slack 

wax" of uit "scale wax" 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 50 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van: 

- gehydrogeneerde olie 

met het karakter van 

was, bedoeld bij post 

1516; 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

  - vetzuren, niet chemisch 

welbepaald, of 

industriële vetalcoholen 

met het karakter van 

was, bedoeld bij post 

3823; 

 

  - materialen bedoeld bij 

post 3404. 

 

  Deze materialen mogen 

evenwel worden gebruikt tot 

een totale waarde van 20 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 35 Eiwitstoffen; gewijzigd 

zetmeel; lijm; enzymen; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3505 Dextrine en ander 

gewijzigd zetmeel 

(bijvoorbeeld 

voorgegelatineerd of 

veresterd zetmeel); lijm op 

basis van zetmeel, van 

dextrine of van ander 

gewijzigd zetmeel: 

  

 - door ethervorming of 

door verestering 

gewijzigd zetmeel 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen bedoeld bij post 

3505. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van post 

1108. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3507 Bereidingen van enzymen, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 36 Kruit en springstoffen; 

pyrotechnische artikelen; 

lucifers; vonkende 

legeringen; ontvlambare 

stoffen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex Hoofdstuk 37 Producten voor fotografie 

en cinematografie; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3701 Fotografische platen en 

vlakfilm, lichtgevoelig, 

onbelicht, van andere 

stoffen dan papier, karton 

of textiel; vlakfilm voor 

directklaarfotografie, 

lichtgevoelig, onbelicht, 

ook indien in cassette: 

  

 - film voor directklaar-

kleurenfotografie, in 

cassette 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 3701 en 3702. 

Materialen bedoeld bij post 

3702 mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 30 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 3701 en 3702. 

Materialen bedoeld bij de 

posten 3701 en 3702 mogen 

evenwel worden gebruikt tot 

een totale waarde van 20 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3702 Fotografische film, 

lichtgevoelig, onbelicht, 

op rollen, van andere 

stoffen dan papier, karton 

of textiel; film voor 

directklaarfotografie, op 

rollen, lichtgevoelig, 

onbelicht 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 3701 en 3702. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3704 Fotografische platen, film, 

papier, karton en textiel, 

belicht doch niet 

ontwikkeld 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 3701 tot en met 3704. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex Hoofdstuk 38 Diverse producten van de 

chemische industrie; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 3801 - Colloïdaal grafiet, 

gedispergeerd in olie; 

semicolloïdaal grafiet; 

koolstofpasta’s voor 

elektroden 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - Grafiet in de vorm van 

pasta's, bestaande uit 

een mengsel van meer 

dan 30 

gewichtspercenten 

grafiet en minerale olie 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen bedoeld bij post 

3403 niet hoger is dan 20 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3803 Geraffineerde tallolie Raffineren van ruwe tallolie. Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3805 Sulfaatterpentijnolie, 

gezuiverd 

Zuivering door middel van 

distillatie of raffinage van 

ruwe sulfaatterpentijnolie. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3806 Gomesters Vervaardiging uit harszuren. Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3807 Houtteerpek Distillatie van houtteer. Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

3808 Insectendodende 

middelen, 

rattenbestrijdingsmiddelen, 

schimmelwerende 

middelen, 

onkruidbestrijdings-

middelen, middelen om 

het kiemen tegen te gaan, 

middelen om de 

plantengroei te regelen, 

desinfecteermiddelen en 

dergelijke producten, 

opgemaakt in vormen of 

verpakkingen voor de 

verkoop in het klein, dan 

wel voorkomend als 

bereidingen of in de vorm 

van artikelen zoals 

zwavelbanden, 

zwavellonten, 

zwavelkaarsen en 

vliegenvangers 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet meer 

bedraagt dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

3809 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 

lederindustrie of in 

dergelijke industrieën, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet meer 

bedraagt dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

3810 Preparaten voor het beitsen 

van metalen; 

vloeimiddelen en andere 

hulpmiddelen voor het 

solderen en het lassen van 

metalen; soldeer- en 

laspoeder en soldeer- en 

laspasta’s, samengesteld 

uit metaal en andere 

stoffen; preparaten van de 

soort gebruikt voor het 

bekleden of het vullen van 

elektroden en van soldeer- 

en lasstaafjes 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet meer 

bedraagt dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

3811 Dopes (antiklopmiddelen, 

oxidatievertragers, 

peptisatiemiddelen, 

middelen ter verbetering 

van de viscositeit, 

corrosievertragers en 

dergelijke preparaten), 

voor minerale olie 

(benzine daaronder 

begrepen) of voor andere 

vloeistoffen die voor 

dezelfde doeleinden 

worden gebruikt als 

minerale olie: 

  

 - bereide additieven voor 

smeerolie, bevattende 

aardolie of olie uit 

bitumineuze mineralen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen bedoeld bij post 

3811 niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

3812 Bereide 

rubbervulkanisatie-

versnellers; weekmakers 

van gemengde 

samenstelling voor rubber 

of voor kunststof, elders 

genoemd noch elders 

onder begrepen; bereide 

antioxidanten en andere 

stabilisatiemiddelen van 

gemengde samenstelling, 

voor rubber of voor 

kunststof 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

3813  Preparaten en ladingen, 

voor brandblusapparaten; 

brandblusbommen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

3814 Organische oplosmiddelen 

en verdunners, van 

gemengde samenstelling, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen; 

preparaten voor het 

verwijderen van verf en 

vernis 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

3818 Chemische elementen, 

gedoopt met het oog op 

hun gebruik voor 

elektronische doeleinden, 

in de vorm van schijven, 

plaatjes of dergelijke 

vormen; chemische 

verbindingen, gedoopt met 

het oog op hun gebruik 

voor elektronische 

doeleinden 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

3819 Remvloeistoffen en andere 

vloeibare preparaten voor 

hydraulische 

krachtoverbrenging, die 

geen of minder dan 70 

gewichtspercenten aardolie 

of olie uit bitumineuze 

mineralen bevatten 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

3820 Antivriespreparaten en 

vloeibare 

ontdooiingspreparaten 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 3821 Bereide voedingsbodems 

voor het cultiveren of in 

sten houden van micro-

organismen (met inbegrip 

van virussen en dergelijke 

organismen) of van 

planten-, menselijke of 

dierlijke cellen 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

3822 Reageermiddelen voor 

diagnose of voor 

laboratoriumgebruik, op 

een drager, alsmede 

bereide reageermiddelen 

voor diagnose of voor 

laboratoriumgebruik, al 

dan niet op een drager, 

andere dan die bedoeld bij 

post 3002 of 3006; 

gecertificeerde 

referentiematerialen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

3823 Industriële eenwaardige 

vetzuren; bij raffinage 

verkregen acid-oils; 

industriële vetalcoholen: 

  

 - industriële 

eenwaardige 

vetzuren; bij raffinage 

verkregen acid-oils 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

 - industriële 

vetalcoholen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen van post 3823. 

 

3824 Bereide bindmiddelen 

voor gietvormen of voor 

gietkernen; chemische 

producten en preparaten 

van de chemische of van 

aanverwante industrieën 

(mengsels van natuurlijke 

producten daaronder 

begrepen), elders genoemd 

noch elders onder 

begrepen: 
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Omschrijving van het 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - de volgende producten 

van deze post: 

 

-- bereide bindmiddelen 

voor gietvormen of 

voor gietkernen, op 

basis van natuurlijke 

harshoudende 

producten 

-- nafteenzuren, niet in 

water oplosbare zouten 

van nafteenzuren en 

esters van nafteenzuren 

-- sorbitol, andere dan die 

bedoeld bij post 2905 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 -- petroleumsulfonaten, 

met uitzondering van 

petroleumsulfonaten 

van alkalimetalen, 

ammonium of 

ethanolaminen; 

thiofeenhoudende 

sulfonzuren van oliën 

uit bitumineuze 

mineralen, alsmede 

zouten daarvan 

-- ionenwisselaars 

-- gasbinders (getters) 

voor elektrische 

lampen en buizen 
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 -- gealkaliseerde 

ijzeroxiden voor het 

zuiveren van gas 

-- ammoniakwaters en 

gaszuiveringsmassa, 

verkregen bij het 

zuiveren van lichtgas 

-- sulfonafteenzuren en 

niet in water oplosbare 

zouten daarvan; esters 

van sulfonafteenzuren 

-- foezelolie en dippelolie 

-- mengsels van zouten 

met verschillende 

anionen 

-- kopieerpasta’s op basis 

van gelatine, ook 

indien op een 

onderlaag van papier of 

textiel 

  

 - andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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(1) (2) (3) of (4) 

3901 to 3915 Kunststof in primaire 

vormen, resten en afval 

van kunststof; met 

uitzondering van de 

producten bedoeld bij de 

posten ex 3907 en 3912 

waarvoor de regels 

hieronder worden 

gegeven: 

  

 - toegevoegde 

homopolymerisatie-

producten waarin een 

enkel monomeer voor 

meer dan 99 

gewichtspercenten van 

het totale 

polymeergehalte 

aanwezig is 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

van hoofdstuk 39 niet 

hoger is dan 20 % van de 

prijs af fabriek van het 

product1 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van de gebruikte 

materialen van hoofdstuk 39 

niet hoger is dan 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product2. 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 3907 - Copolymeren van 

polycarbonaat en 

acrylonitril-butadieen-

styreencopolymeer 

(ABS) 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Materialen 

van dezelfde post als het 

product mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 50 % van 

de prijs af fabriek van het 

product.3 

 

 

                                                 
1 Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en 

met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking 

alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht. 
2 Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en 

met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking 

alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht. 
3 Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en 

met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking 

alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - Polyester  Vervaardiging waarbij de 

waarde van gebruikte 

materialen van hoofdstuk 39 

niet hoger is dan 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product, en/of vervaardiging 

uit tetrabroom-(bisfenol A)-

polycarbonaat. 

 

3912 Cellulose en chemische 

derivaten daarvan, elders 

genoemd noch elders 

onder begrepen, in 

primaire vormen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle materialen 

van dezelfde post als het 

gebruikte product niet hoger 

is dan 20 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

3916 to 3921 Halffabricaten en artikelen 

van kunststof; met 

uitzondering van de 

producten bedoeld bij de 

posten ex 3916, ex 3917, 

ex 3920 en ex 3921, 

waarvoor de regels 

hieronder worden 

gegeven: 

  

 - platte producten, 

verder bewerkt dan 

alleen aan het 

oppervlak of in andere 

dan rechthoekige of 

vierkante vorm 

gesneden; andere 

producten, verder 

bewerkt dan alleen aan 

het oppervlak 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen van hoofdstuk 39 

niet hoger is dan 50 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - andere:   
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 -- toegevoegde 

homopolymerisatie-

producten waarin een 

enkel monomeer voor 

meer dan 99 gewichts-

percenten van het 

totale polymeergehalte 

aanwezig is 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

hoofdstuk 39 niet hoger 

is dan 20 % van de prijs 

af fabriek van het 

product1 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 -- andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van de gebruikte 

materialen van hoofdstuk 39 

niet hoger is dan 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product2. 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 3916 en 

ex 3917 

Profielen en buizen Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

materialen van dezelfde 

post als het gebruikte 

product niet hoger is dan 

20 % van de prijs af 

fabriek van het product 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

                                                 
1 Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en 

met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking 

alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht. 
2 Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en 

met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking 

alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 3920 - Ionomeervellen of 

-foliën 

Vervaardiging uit een 

thermoplastisch partieel 

zout, zijnde een copolymeer 

van ethyleen en 

metacrylzuur, gedeeltelijk 

geneutraliseerd met 

metaalionen, voornamelijk 

zink en natrium. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - Vellen van 

geregenereerde 

cellulose, van 

polyamiden of van 

polyethyleen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle materialen 

van dezelfde post als het 

gebruikte product niet hoger 

is dan 20 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

ex 3921 Kunststoffolie, 

gemetalliseerd 

Vervaardiging uit zeer 

transparante polyesterfolie 

met een dikte van minder 

dan 23 micron1. 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

3922 to 3926 Artikelen van kunststof Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

                                                 
1 Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten 

met een nefolometer van Gardner volgens ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder 

dan 2 % bedraagt. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 40 Rubber en werken 

daarvan; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 4001 Gelamineerde platen van 

crêperubber voor schoenen 

Lamineren van vellen 

natuurlijke crêperubber. 

 

4005 Bereide rubber, niet 

gevulkaniseerd, in 

primaire vormen of in 

platen, vellen of strippen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen, met uitzondering 

van natuurlijke rubber, niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

4012 Gebruikte of van een 

nieuw loopvlak voorziene 

luchtbanden van rubber; 

massieve of halfmassieve 

banden, loopvlakken voor 

banden en velglinten, van 

rubber: 

  

 - luchtbanden en 

massieve of 

halfmassieve banden, 

van rubber, voorzien 

van een nieuw 

loopvlak 

Van een nieuw loopvlak 

voorzien van gebruikte 

banden. 

 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 4011 en 4012. 

 

ex 4017 Werken van geharde 

rubber 

Vervaardiging uit geharde 

rubber. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 41 Huiden en vellen (andere 

dan pelterijen), alsmede 

leder; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 4102 Onthaarde huiden en 

vellen van schapen, 

ongelooid 

Huiden en vellen van 

schapen ontdoen van de wol. 

 

4104 to 4106 Gelooide onthaarde huiden 

en vellen en niet-afgewerkt 

leder ("crust"), ook indien 

gesplit, maar niet verder 

bewerkt 

Opnieuw looien van 

voorgelooid leder, 

of 

vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

4107, 4112 en 

4113 

Leder dat na het looien of 

het drogen verder is 

bewerkt, alsmede tot 

perkament verwerkte 

huiden en vellen, onthaard, 

ook indien gesplit, andere 

dan de producten bedoeld 

bij post 4114 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 4104 t/m 4113. 

 

ex 4114 Lakleder, gelamineerd 

lakleder daaronder 

begrepen; gemetalliseerd 

leder 

Materialen bedoeld bij de 

posten 4104 t/m 4107, 4112 

of 4113 mogen worden 

gebruikt tot een totale 

waarde van 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 42 Lederwaren; zadel- en 

tuigmakerswerk; 

reisartikelen, handtassen 

en dergelijke 

bergingsmiddelen; werken 

van darmen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 43 Pelterijen en bontwerk; 

namaakbont; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 4302 Pelterijen, gelooid of 

anderszins bereid, 

samengevoegd: 

  

 - banen, zakken, 

vierkanten, kruisen en 

dergelijke vormen 

Bleken of verven, naast 

snijden en samenvoegen van 

niet-samengevoegde 

gelooide of anderszins 

bereide pelterijen. 

 

 - andere Vervaardiging uit niet-

samengevoegde gelooide of 

anderszins bereide 

pelterijen. 

 

4303 Kleding, 

kledingtoebehoren en 

andere artikelen, van bont 

Vervaardiging uit niet-

samengevoegde gelooide of 

anderszins bereide pelterijen 

bedoeld bij post 4302. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 44 Hout, houtskool en 

houtwaren, met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 4403 Hout, enkel vierkant 

behakt of vierkant bezaagd 

Vervaardiging uit hout, 

onbewerkt, ook indien 

ontschorst, ruw behakt of 

enkel ruw bewerkt. 

 

ex 4407 Hout, overlangs gezaagd 

of afgestoken, dan wel 

gesneden of geschild, met 

een dikte van meer dan 6 

mm, geschaafd, geschuurd 

of in de lengte verbonden 

Schaven, schuren of in de 

lengte verbinden. 

 

ex 4408 Fineerplaten (die 

verkregen door het snijden 

van gelaagd hout 

daaronder begrepen) en 

platen voor de 

vervaardiging van triplex- 

en multiplexhout, met een 

dikte van niet meer dan 6 

mm, met verbinding aan 

de randen, alsmede ander 

hout, overlangs gezaagd, 

dan wel gesneden of 

geschild, met een dikte van 

niet meer dan 6 mm, 

geschaafd, geschuurd of in 

de lengte verbonden 

Aan de randen of in de 

lengte verbinden, schaven of 

schuren. 

 

ex 4409 Hout waarvan ten minste 

een zijde of uiteinde over 

de gehele lengte is 

geprofileerd, ook indien 

geschaafd, geschuurd of in 

de lengte verbonden: 

  

 - geschuurd of in de 

lengte verbonden 

Schuren of in de lengte 

verbinden. 

 

 - staaflijst In profiel frezen of vormen.  
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 4410 to 

ex 4413 

Staaflijst, met inbegrip van 

plinten en ander lijstwerk 

In profiel frezen of vormen.  

ex 4415 Pakkisten, kratten, 

trommels en dergelijke 

verpakkingsmiddelen, van 

hout 

Vervaardiging uit niet op 

maat gezaagde planken of 

platen. 

 

ex 4416 Vaten, kuipen, tobben en 

ander kuiperswerk, 

alsmede delen daarvan, 

van hout 

Vervaardiging uit duighout, 

ook indien gezaagd op beide 

hoofdvlakken, doch niet 

verder bewerkt. 

 

ex 4418 - Schrijn- en timmer-

werk voor bouwwerken 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

panelen met cellenstructuur 

en dakspanen ("shingles" en 

shakes") worden gebruikt. 

 

 - Staaflijst In profiel frezen of vormen  

ex 4421 Hout geschikt gemaakt 

voor de vervaardiging van 

lucifers; houten 

schoenpinnen 

Vervaardiging uit hout van 

een willekeurige post, met 

uitzondering van houtdraad 

bedoeld bij post 4409. 

 

ex Hoofdstuk 45 Kurk en kurkwaren; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

4503 Werken van natuurkurk Vervaardiging uit 

natuurkurk bedoeld bij post 

4501 

 

Hoofdstuk 46 Vlechtwerk en 

mandenmakerswerk 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 
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(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 47 Houtpulp en pulp van 

andere cellulosehoudende 

vezelstoffen; papier en 

karton voor het 

terugwinnen (resten en 

afval) 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 48 Papier en karton; 

cellulose-, papier- en 

kartonwaren; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 4811 Papier en karton, enkel 

gelinieerd of geruit 

Vervaardiging uit materialen 

voor het vervaardigen van 

papier bedoeld bij 

hoofdstuk 47 

 

4816 Carbonpapier, 

zelfkopiërend papier en 

ander papier voor het 

maken van doorslagen en 

overdrukken (ander dan 

dat van post 4809), 

complete stencils en 

offsetplaten, van papier, 

ook indien verpakt in 

dozen 

Vervaardiging uit materialen 

voor het vervaardigen van 

papier bedoeld bij 

hoofdstuk 47 

 

4817 Enveloppen, postbladen, 

briefkaarten (andere dan 

prentbriefkaarten) en 

correspondentiekaarten, 

van papier of van karton; 

assortimenten van 

papierwaren voor 

correspondentie in dozen, 

in omslagen en in 

dergelijke verpakkingen, 

van papier of van karton 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 4818 Closetpapier Vervaardiging uit materialen 

voor het vervaardigen van 

papier bedoeld bij 

hoofdstuk 47 
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ex 4819 Dozen, zakken, hoezen en 

andere 

verpakkingsmiddelen van 

papier, van karton, van 

cellulosewatten of van 

vliezen van cellulosevezels 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 4820 Brievenblocs Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 4823 Ander papier en karton, 

alsmede andere 

cellulosewatten en vliezen 

van cellulosevezels, op 

maat gesneden 

Vervaardiging uit materialen 

voor het vervaardigen van 

papier bedoeld bij 

hoofdstuk 47 

 

ex Hoofdstuk 49 Artikelen van de 

uitgeverij, van de pers of 

van een andere grafische 

industrie; geschreven of 

getypte teksten en plannen; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

4909 Prentbriefkaarten en 

andere gedrukte 

briefkaarten; gedrukte 

kaarten met persoonlijke 

wensen of mededelingen, 

ook indien geïllustreerd of 

met garneringen, al dan 

niet met enveloppe 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 4909 en 4911. 
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4910 Kalenders van alle soorten, 

gedrukt, kalenderblokken 

daaronder begrepen: 

  

 - "eeuwigdurende" 

kalenders en kalenders 

met een verwisselbaar 

blok op voetstuk van 

andere stoffen dan 

papier of karton 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 4909 en 4911. 

 

ex Hoofdstuk 50 Zijde; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 5003 Afval van zijde (cocons 

ongeschikt om te worden 

afgehaspeld, afval van 

garen en rafelingen 

daaronder begrepen), 

gekaard of gekamd 

Kaarden of kammen van 

afval van zijde. 
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5004 to ex 5006 Garens van zijde of van 

afval van zijde 

Vervaardiging uit1: 

- ruwe zijde of afval van 

zijde, gekaard of gekamd 

of op andere wijze 

bewerkt met het oog op 

het spinnen, 

- andere natuurlijke 

vezels, niet gekaard of 

gekamd, noch op andere 

wijze bewerkt met het 

oog op het spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5007 Weefsels van zijde of van 

afval van zijde: 

  

 - voorzien van 

rubberdraad 

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren2. 

 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
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 - andere Vervaardiging uit1:  

  - kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of  

- papier, 

of 

 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
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ex Hoofdstuk 51 Wol, fijn haar en grof 

haar; garens en weefsels 

van paardenhaar (crin); 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

5106 to 5110 Garens van wol, van fijn 

haar, van grof haar of van 

paardenhaar (crin) 

Vervaardiging uit1: 

- ruwe zijde of afval van 

zijde, gekaard of gekamd 

of op andere wijze 

bewerkt met het oog op 

het spinnen, 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5111 to 5113 Weefsels van wol, van fijn 

haar, van grof haar of van 

paardenhaar (crin): 

  

 - voorzien van 

rubberdraad 

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren2 

 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 60 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit1:  

  - kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of  

- papier, 

of 

 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 61 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 52 Katoen; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

5204 to 5207 Garens van katoen Vervaardiging uit1: 

- ruwe zijde of afval van 

zijde, gekaard of gekamd 

of op andere wijze 

bewerkt met het oog op 

het spinnen, 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5208 to 5212 Weefsels van katoen:   

 - voorzien van 

rubberdraad 

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren2.. 

 

 - andere Vervaardiging uit3:  

  - kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- papier, 

of 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
3 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 62 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

ex Hoofdstuk 53 Andere plantaardige 

textielvezels; papiergarens 

en weefsels daarvan; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

5306 to 5308 Garens van andere 

plantaardige textielvezels; 

papiergarens 

Vervaardiging uit1: 

- ruwe zijde of afval van 

zijde, gekaard of gekamd 

of op andere wijze 

bewerkt met het oog op 

het spinnen, 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 63 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5309 to 5311 Weefsels van andere 

plantaardige textielvezels; 

weefsels van papiergarens: 

  

 - voorzien van 

rubberdraad 

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren1.. 

 

 

 - andere Vervaardiging uit2: 

- kokosgaren, 

- jutegaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of kunst-

matige stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of  

- papier, 

of 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 64 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

5401 to 5406 Monofilamenten en 

garens, van synthetische of 

kunstmatige filamenten 

Vervaardiging uit1: 

- ruwe zijde of afval van 

zijde, gekaard of gekamd 

of op andere wijze 

bewerkt met het oog op 

het spinnen, 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5407 en 5408 Weefsels van synthetische 

of kunstmatige 

filamentgarens: 

  

 - voorzien van 

rubberdraad 

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren2.. 

 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 65 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit1:  

  - kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- papier, 

of 

 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 66 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5501 to 5507 Synthetische of 

kunstmatige stapelvezels 

Vervaardiging uit chemische 

materialen of textielmassa. 

 

5508 to 5511 Garens van synthetische of 

kunstmatige stapelvezels 

Vervaardiging uit1: 

- ruwe zijde of afval van 

zijde, gekaard of gekamd 

of op andere wijze 

bewerkt met het oog op 

het spinnen, 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5512 to 5516 Weefsels van synthetische 

of kunstmatige 

stapelvezels: 

  

 - voorzien van 

rubberdraad 

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren2. 

 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 67 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit1: 

- kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- papier, 

of 

 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 68 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 56 Watten, vilt en gebonden 

textielvlies; speciale 

garens; bindgaren, touw en 

kabel, alsmede werken 

daarvan; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit1: 

- kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5602 Vilt, ook indien 

geïmpregneerd, bekleed, 

bedekt of met inlagen: 

  

 - naaldgetouwvilt Vervaardiging uit2: 

- natuurlijke vezels, of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

Maar: 

 

  - filamentgarens van 

polypropyleen bedoeld 

bij post 5402, 

- stapelvezels van 

polypropyleen, bedoeld 

bij post 5503 of 5506, of 

- kabel van filamenten van 

polypropyleen, bedoeld 

bij post 5501, 

waarvan de titer van elk 

filament of elke vezel 

minder dan 9 decitex 

bedraagt, mogen worden 

gebruikt tot een waarde van 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 69 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit1: 

- natuurlijke vezels, 

- uit caseïne vervaardigde 

kunstmatige 

stapelvezels, of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

5604 Draad en koord van 

rubber, omwoeld of 

omvlochten met textiel; 

textielgarens, alsmede 

strippen en artikelen van 

dergelijke vorm bedoeld 

bij post 5404 of 5405, 

geïmpregneerd, bekleed, 

bedekt of ommanteld met 

rubber of met kunststof: 

  

 - draad en koord van 

rubber, omwoeld of 

omvlochten met textiel 

Vervaardiging uit draad of 

koord van rubber, niet 

omwoeld of omvlochten met 

textiel. 

 

 - andere Vervaardiging uit2: 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

op andere wijze bewerkt 

met het oog op het 

spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 70 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5605 Metaalgarens, ook indien 

omwoeld, bestaande uit 

textielgarens of uit 

strippen en artikelen van 

dergelijke vorm bedoeld 

bij post 5404 of 5405, 

verbonden met 

metaaldraad, -strippen of 

-poeder, dan wel bedekt 

met metaal 

Vervaardiging uit1: 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

5606 Omwoeld garen, alsmede 

strippen en artikelen van 

dergelijke vorm bedoeld 

bij post 5404 of 5405, 

omwoeld, andere dan die 

bedoeld bij post 5605 en 

andere dan omwoeld 

paardenhaar (crin); 

chenillegaren; 

kettingsteekgaren 

(zogenaamd 

chainettegaren) 

Vervaardiging uit2: 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

- chemische materialen of 

textielmassa, of 

- materialen voor het 

vervaardigen van papier. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 71 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 57 Tapijten:   

 - van 

naaldgetouwvilt 

Vervaardiging uit1: 

- natuurlijke vezels, of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

Maar: 

 

  - filamentgarens van 

polypropyleen bedoeld 

bij post 5402, 

- stapelvezels van 

polypropyleen, bedoeld 

bij post 5503 of 5506, of 

- kabel van filamenten van 

polypropyleen, bedoeld 

bij post 5501, 

waarvan de titer van elk 

filament of elke vezel 

minder dan 9 decitex 

bedraagt, mogen worden 

gebruikt tot een waarde van 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

Juteweefsel mag als rug 

worden gebruikt. 

 

 - van ander vilt Vervaardiging uit2: 

- natuurlijke vezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 72 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit1: 

- kokos- of jutegaren, 

- synthetische of 

kunstmatige 

filamentgarens, 

- natuurlijke vezels, of 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen. 

Juteweefsel mag als rug 

worden gebruikt. 

 

ex Hoofdstuk 58 Speciale weefsels; getufte 

textielstoffen; kant; 

tapisserieën; 

passementwerk; 

borduurwerk; met 

uitzondering van: 

  

 - gecombineerd met 

rubberdraad  

Vervaardiging uit 

eendraadsgaren2. 

 

 

 - andere Vervaardiging uit3:  

  - natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

of 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
3 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 73 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

5805 Tapisserieën, met de hen 

geweven (zoals gobelins, 

Vlaamse tapisserieën, 

aubussons, beauvais en 

dergelijke) of met de naald 

vervaardigd (bij voorbeeld 

halve kruissteek, 

kruissteek), ook indien 

geconfectioneerd 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

5810 Borduurwerk, aan het stuk, 

in banden of in de vorm 

van motieven 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 74 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5901 Weefsels bedekt met lijm 

of met zetmeelachtige 

stoffen, van de soort 

gebruikt voor het 

boekbinden, voor het 

kartonneren, voor 

foedraalwerk of voor 

dergelijk gebruik; 

calqueerlinnen en 

tekenlinnen; schilderdoek; 

stijflinnen (buckram) en 

dergelijke weefsels van de 

soort gebruikt voor 

steunvormen van hoeden 

Vervaardiging uit garen.  

5902 Bandenkoordweefsel 

("tyre cord fabric") van 

garens met een hoge 

sterktegraad, van nylon of 

van andere polyamiden, 

van polyesters of van 

viscoserayon: 

  

 - bevattende niet meer 

dan 90 

gewichtspercenten 

textielmaterialen 

Vervaardiging uit garen.  

 - andere Vervaardiging uit chemische 

materialen of textielmassa. 

 

5903 Weefsels, geïmpregneerd, 

bekleed of bedekt met, dan 

wel met inlagen van 

kunststof, andere dan die 

bedoeld bij post 5902 

Vervaardiging uit garen, 

of 

bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 75 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5904 Linoleum, ook indien in 

bepaalde vorm gesneden; 

vloerbedekking, bestaande 

uit een deklaag of een 

bekleding op een drager 

van textiel, ook indien in 

bepaalde vorm gesneden 

Vervaardiging uit garen1. 

 

 

5905 Wandbekleding van 

textielstof: 

  

 - geïmpregneerd, 

bekleed of bedekt met, 

dan wel met inlagen 

van rubber, kunststof 

of andere materialen  

Vervaardiging uit garen.  

 - andere Vervaardiging uit2:  

  - kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

of 

 

  bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5906 Gegummeerde weefsels, 

andere dan die bedoeld bij 

post 5902: 

  

 - brei- en haakwerk aan 

het stuk 

Vervaardiging uit1: 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

 - andere weefsels, 

vervaardigd van 

synthetische 

filamentgarens, 

bevattende meer dan 

90 gewichtspercenten 

textielmaterialen 

Vervaardiging uit chemische 

materialen. 

 

 - andere Vervaardiging uit garen.  

5907 Weefsels, anderszins 

geïmpregneerd, bekleed of 

bedekt; beschilderd doek 

voor theatercoulissen, voor 

achtergronden van studio’s 

of voor dergelijk gebruik 

Vervaardiging uit garen. 

of 

bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

bedrukte weefsel niet hoger 

is dan 47,5 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

5908 Kousen, pitten en wieken, 

voor lampen, voor 

komforen, voor aanstekers, 

voor kaarsen en dergelijke, 

geweven, gevlochten of 

gebreid; gloeikousjes en 

rondgebreide buisjes voor 

het vervaardigen van 

gloeikousjes, ook indien 

geïmpregneerd: 

  

 - gloeikousjes, 

geïmpregneerd 

Vervaardiging uit rond 

gebreide buisjes. 

 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

5909 to 5911 Artikelen van textiel, voor 

technisch gebruik: 

  

 - polijstschijven, andere 

dan die van vilt 

bedoeld bij post 5911 

Vervaardiging uit garen of 

uit afval van weefsels, dan 

wel uit lompen en vodden 

bedoeld bij post 6310. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - al dan niet vervilte 

weefsels, van de soort 

gewoonlijk gebruikt 

voor de vervaardiging 

van papier of voor 

ander technisch 

gebruik, ook indien 

geïmpregneerd of 

voorzien van een 

deklaag, rond geweven 

of eindloos met 

enkelvoudige of 

meervoudige ketting 

en/of inslag, dan wel 

plat geweven met 

meervoudige ketting 

en/of inslag, bedoeld 

bij post 5911 

Vervaardiging uit1: 

- kokosgaren, 

- de volgende materialen: 

-- garen van 

polytetrafluorethyleen2, 

-- getwijnd 

polyamidegaren, 

geïmpregneerd, bekleed 

of bedekt met fenolhars, 

-- garen van aromatische 

polyamiden, verkregen 

door polycondensatie 

van m-fenyleendiamine 

en isoftaalzuur, 

-- monofilament van 

polytetrafluorethyleen3, 

-- garen van synthetische 

textielvezels van poly-p-

fenyleentereftalamide, 

-- garens van glasvezel, 

met fenoplasthars bedekt 

en met acrylvezels 

omwoeld4, 

 

 

    

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van 

textielstoffen zijn vervaardigd. 
2 Dit materiaal mag alleen worden gebruikt voor de vervaardiging van weefsels van de soort 

gebruikt voor papiermachines. 
3 Dit materiaal mag alleen worden gebruikt voor de vervaardiging van weefsels van de soort 

gebruikt voor papiermachines. 
4 Dit materiaal mag alleen worden gebruikt voor de vervaardiging van weefsels van de soort 

gebruikt voor papiermachines. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

  -- copolyestermono-

filament van een 

polyester, een 

tereftaalzuurhars, 1,4-

cyclohexaandiethanol en 

isoftaalzuur, 

-- natuurlijke vezels, 

-- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

-- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

 - andere Vervaardiging uit1: 

- kokosgaren, 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

Hoofdstuk 60 Brei- en haakwerk aan het 

stuk 

Vervaardiging uit2: 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 61 Kleding en 

kledingtoebehoren, van 

brei- of haakwerk: 

  

 - verkregen door het 

aaneennaaien of 

anderszins 

aaneenzetten van twee 

of meer stukken brei- 

of haakwerk die hetzij 

in vorm zijn gesneden 

hetzij direct in vorm 

zijn verkregen 

Vervaardiging uit garen1 2. 

 

 

 - andere  Vervaardiging uit3: 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 6. 
3 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 62 Kleding en 

kledingtoebehoren, andere 

dan van brei- of haakwerk; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit garen1 2. 

 

 

ex 6202, 

ex 6204, 

ex 6206, ex 6209 

en ex 6211 

Kleding voor dames en 

meisjes, en kleding en 

kledingtoebehoren, voor 

baby's, geborduurd 

Vervaardiging uit garen3, 

of 

vervaardiging uit niet-

geborduurd weefsel met een 

waarde van niet meer dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product4. 

 

 

ex 6210 en 

ex 6216 

Vuurbestendige 

uitrustingen van weefsel 

bedekt met een folie van 

met aluminium verbonden 

polyester 

Vervaardiging uit garen5, 

of 

vervaardiging uit weefsel 

zonder deklaag, met een 

waarde van niet meer dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product6. 

 

 

6213 en 6214 Zakdoeken, sjaals, sjerpen, 

hoofddoeken en 

halsdoeken, mantilles, 

sluiers, voiles en 

dergelijke artikelen: 

  

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 6. 
3 Zie aantekening 6. 
4 Zie aantekening 6. 
5 Zie aantekening 6. 
6 Zie aantekening 6. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - geborduurd Vervaardiging uit 

ongebleekt 

eendraadsgaren1 2, 

of 

vervaardiging uit niet-

geborduurd weefsel met een 

waarde van niet meer dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product3. 

 

 

 - andere Vervaardiging uit 

ongebleekt eendraads-

garen4 5, 

of 

 

  confectioneren gevolgd door 

bedrukken samen met ten 

minste twee bewerkingen 

(voorbewerking of 

afwerking, zoals wassen, 

bleken, merceriseren, 

thermofixeren, ruwen, 

kalanderen, krimpvrij 

maken, permanent finish, 

decatiseren, impregneren, 

herstellen en noppen), op 

voorwaarde dat de waarde 

van de gebruikte niet-

bedrukte goederen bedoeld 

bij de posten 6213 en 6214 

niet hoger is dan 47,5 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
2 Zie aantekening 6. 
3 Zie aantekening 6. 
4 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
5 Zie aantekening 6. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

6217 Ander geconfectioneerd 

kledingtoebehoren; delen 

(andere dan die bedoeld bij 

post 6212) van kleding of 

van kledingtoebehoren: 

  

 - geborduurd Vervaardiging uit garen1, 

of 

vervaardiging uit niet-

geborduurd weefsel met een 

waarde van niet meer dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product2. 

 

 

 - vuurbestendige 

uitrustingen van 

weefsel bedekt met een 

folie van met 

aluminium verbonden 

polyester 

Vervaardiging uit garen3, 

of 

vervaardiging uit weefsel 

zonder deklaag, met een 

waarde van niet meer dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product4. 

 

 

 - tussenvoeringen voor 

kragen en omslagen, 

uitgesneden 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 6. 
2 Zie aantekening 6. 
3 Zie aantekening 6. 
4 Zie aantekening 6. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging uit garen1. 

 

 

ex Hoofdstuk 63 Andere geconfectioneerde 

artikelen van textiel; 

stellen of assortimenten; 

oude kleren en dergelijke; 

lompen en vodden; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

6301 to 6304 Dekens, beddenlinnen en 

dergelijke; gordijnen en 

dergelijke; andere 

artikelen voor stoffering: 

  

 - van vilt of van 

gebonden textielvlies 

Vervaardiging uit2: 

- natuurlijke vezels, of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

 - andere:   

 -- geborduurd Vervaardiging uit 

ongebleekt eendraads-

garen3 4, 

of 

vervaardiging uit niet-

geborduurd weefsel (ander 

dan brei- of haakwerk), op 

voorwaarde dat de waarde 

van het gebruikte niet-

geborduurde weefsel niet 

hoger is dan 40% van de 

prijs af fabriek van het 

product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 6. 
2 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
3 Zie aantekening 6. 
4 Zie aantekening 6 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of gegummeerd, 

verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van stukken brei- of 

haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebracht. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 -- andere Vervaardiging uit 

ongebleekt eendraadsgaren1 

2. 

 

 

6305 Zakken voor 

verpakkingsdoeleinden 

Vervaardiging uit3: 

- natuurlijke vezels, 

- synthetische of 

kunstmatige 

stapelvezels, niet 

gekaard of gekamd, noch 

anderszins bewerkt met 

het oog op het spinnen, 

of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

6306 Dekkleden en 

zonneschermen voor 

winkelpuien en dergelijke; 

tenten; zeilen voor 

schepen, zeilplanken, 

zeilwagens en zeilsleden; 

kampeerartikelen: 

  

 - van gebonden 

textielvlies 

Vervaardiging uit4 5: 

- natuurlijke vezels, of 

- chemische materialen of 

textielmassa. 

 

 - andere Vervaardiging uit 

ongebleekt eendraads-

garen6 7. 

 

 

6307 Andere geconfectioneerde 

artikelen, patronen voor 

kleding daaronder 

begrepen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

                                                 
1 Zie aantekening 6. 
2 Zie aantekening 6 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of gegummeerd, 

verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van stukken brei- of 

haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebracht. 
3 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
4 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
5 Zie aantekening 6. 
6 Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verben met producten die uit een 

mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd. 
7 Zie aantekening 6. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

6308 Stellen of assortimenten, 

bestaande uit weefsel en 

garen, ook indien met 

toebehoren, voor de 

vervaardiging van tapijten, 

van tapisserieën, van 

geborduurde tafelkleden 

en servetten of van 

dergelijke artikelen van 

textiel, opgemaakt voor de 

verkoop in het klein 

Elk onderdeel van het stel of 

het assortiment moet 

voldoen aan de regel die 

ervoor zou gelden indien het 

niet in het stel of assortiment 

was opgenomen. Niet van 

oorsprong zijnde artikelen 

mogen evenwel in het stel of 

het assortiment worden 

opgenomen tot een totale 

waarde van ten hoogste 

15 % van de prijs af fabriek 

van het stel of het 

assortiment. 

 

ex Hoofdstuk 64 Schoeisel, beenkappen en 

dergelijke artikelen; delen 

daarvan; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van 

samenvoegingen van 

bovendelen met een 

binnenzool of met andere 

binnendelen, bedoeld bij 

post 6406. 

 

6406 Delen van schoeisel 

(daaronder begrepen 

bovendelen, al dan niet 

voorzien van zolen, andere 

dan buitenzolen); 

inlegzolen, hielkussens en 

dergelijke artikelen; 

slobkousen, beenkappen 

en dergelijke artikelen, 

alsmede delen daarvan 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 65 Hoofddeksels en delen 

daarvan; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

6505 Hoeden en andere 

hoofddeksels, van brei- of 

haakwerk of vervaardigd 

van kant, van vilt of van 

andere textielproducten, 

aan het stuk, (maar niet in 

stroken), ook indien 

gegarneerd; haarnetjes, 

ongeacht van welke stof, 

ook indien gegarneerd 

Vervaardiging uit garen of 

textielvezels1. 

 

 

                                                 
1 Zie aantekening 6. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 66 Paraplu's, parasols, 

wandelstokken, zitstokken, 

zwepen, rijzwepen, 

alsmede delen daarvan; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

6601 Paraplu’s en parasols 

(wandelstokparaplu’s, 

tuinparasols en dergelijke 

artikelen daaronder 

begrepen) 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

Hoofdstuk 67 Geprepareerde veren en 

geprepareerd dons en 

artikelen van veren of van 

dons; kunstbloemen; 

werken van mensenhaar 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 68 Werken van steen, van 

gips, van cement, van 

asbest, van mica en van 

dergelijke stoffen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 6803 Werken van leisteen of 

van samengekit leigruis 

Vervaardiging uit bewerkte 

leisteen. 

 

ex 6812 Werken van asbest; 

werken van mengsels 

samengesteld met asbest of 

met asbest en 

magnesiumcarbonaat 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post. 

 

ex 6814 Werken van mica, 

geagglomereerd of 

gereconstitueerd mica 

daaronder begrepen, op 

een drager van papier, van 

karton of van andere 

stoffen 

Vervaardiging uit bewerkt 

mica (geagglomereerd of 

gereconstitueerd mica 

daaronder begrepen). 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

Hoofdstuk 69 Keramische producten Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 70 Glas en glaswerk; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 7003, ex 7004 

en ex 7005  

Glas voorzien van een 

niet-reflecterende laag 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7001. 

 

7006 Glas bedoeld bij post 

7003, 7004 of 7005, 

gebogen, met schuin 

geslepen randen, 

gegraveerd, van gaten 

voorzien, geëmailleerd of 

op andere wijze bewerkt, 

doch niet omlijst noch met 

andere stoffen verbonden: 

  

 - platen van glas 

(substraten), bekleed 

met een diëlektrisch 

laagje, halfgeleidend, 

volgens de normen van 

SEMII1 

 

Vervaardiging uit niet-

beklede platen van glas 

(substraten) bedoeld bij post 

7006. 

 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7001. 

 

7007 Veiligheidsglas, bestaande 

uit geharde glasplaten 

(hardglas) of uit 

opeengekitte glasplaten 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7001. 

 

7008 Meerwandig glas voor 

isoleringsdoeleinden 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7001. 

 

7009 Spiegels van glas, ook 

indien omlijst, 

achteruitkijkspiegels 

daaronder begrepen 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7001. 

 

                                                 
1 SEMII - Semiconductor Equipment en Materials Institute Incorporated. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

7010 Flessen, flacons, bokalen, 

potten, buisjes, ampullen 

en andere 

bergingsmiddelen, van 

glas, voor vervoer of voor 

verpakking; weckglazen; 

stoppen, deksels en andere 

sluitingen, van glas 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product, 

of 

slijpen van glaswerk, mits 

de totale waarde van het 

ongeslepen glaswerk niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product 

 

7013 Glaswerk voor tafel-, 

keuken-, toilet- of 

kantoorgebruik, voor 

binnenhuisversiering of 

voor dergelijk gebruik 

(ander dan bedoeld bij post 

7010 of 7018) 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product, 

of 

slijpen van glaswerk, mits 

de totale waarde van het 

ongeslepen glaswerk niet 

hoger is dan 50 % van de 

prijs af fabriek van het 

product, 

of 

versieren met de hen (met 

uitzondering van 

zijdezeefdruk) van met de 

hen geblazen glaswerk 

waarvan de totale waarde 

niet hoger is dan 50 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

ex 7019 Werken (andere dan garen) 

van glasvezels 

Vervaardiging uit: 

- ongekleurde lonten, 

rovings en garens, ook 

indien gesneden, of 

- glaswol. 
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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: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 7101 Echte of gekweekte parels, 

gesorteerd en tijdelijk 

aaneengeregen met het oog 

op het vervoer 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 7102, ex 7103 

en ex 7104 

Bewerkte natuurlijke, 

synthetische of 

gereconstrueerde 

edelstenen of 

halfedelstenen 

Vervaardiging uit 

onbewerkte edelstenen of 

halfedelstenen 

 

7106, 7108 en 

7110 

Edele metalen:   

 - onbewerkt Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 7106, 7108 en 7110, 

of 

elektrolytische, thermische 

of chemische scheiding van 

de bij post 7106, 7108 of 

7110 bedoelde edele 

metalen, 

of 

legering van de bij post 

7106, 7108 of 7110 

bedoelde edele metalen 

onderling of met onedele 

metalen. 

 

 - halfbewerkt of in 

poedervorm 

Vervaardiging uit 

onbewerkte edele metalen. 
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ex 7107, ex 7109 

en ex 7111 

Metalen geplateerd met 

edele metalen, halfbewerkt 

Vervaardiging uit metalen 

geplateerd met edele 

metalen, onbewerkt. 

 

7116 Werken van echte of 

gekweekte parels, van 

natuurlijke, synthetische of 

gereconstrueerde 

edelstenen of 

halfedelstenen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

7117 Fancybijouterieën Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product, 

of 

 

  vervaardiging uit delen van 

onedel metaal, niet 

geplateerd of bedekt met 

edele metalen, waarvan de 

totale waarde niet hoger is 

dan 50 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

ex Hoofdstuk 72 Gietijzer, ijzer en staal; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

7207 Halffabricaten van ijzer of 

van niet-gelegeerd staal 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7201, 7202, 

7203, 7204 of 7205 

 

7208 to 7216 Gewalste platte producten, 

walsdraad, staven en 

profielen, van ijzer of van 

niet-gelegeerd staal 

Vervaardiging uit ingots of 

andere primaire vormen, 

bedoeld bij post 7206 

 

7217 Draad van ijzer of van 

niet-gelegeerd staal 

Vervaardiging uit 

halffabricaten bedoeld bij 

post 7207. 
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ex 7218, 

7219 to 7222 

Halffabricaten, gewalste 

platte producten, 

walsdraad, staven en 

profielen, van roestvrij 

staal 

Vervaardiging uit ingots of 

andere primaire vormen, 

bedoeld bij post 7218 

 

7223 Draad van roestvrij staal Vervaardiging uit 

halffabricaten bedoeld bij 

post 7218. 

 

ex 7224, 

7225 to 7228 

Halffabricaten, gewalste 

platte producten en 

walsdraad; staven en 

profielen, van ander 

gelegeerd staal; holle 

staven voor boringen, van 

gelegeerd of niet-

gelegeerd staal 

Vervaardiging uit ingots of 

andere primaire vormen, 

bedoeld bij post 7206, 7218 

of 7224 

 

7229 Draad van ander gelegeerd 

staal 

Vervaardiging uit 

halffabricaten bedoeld bij 

post 7224. 

 

ex Hoofdstuk 73 Werken van gietijzer, van 

ijzer en van staal; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 7301 Damwandprofielen Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7206. 
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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 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7206. 

 

7304, 7305 en 

7306 

Buizen, pijpen en holle 

profielen, van ijzer of van 

staal 

Vervaardiging uit materialen 

bedoeld bij post 7206, 7207, 

7218 of 7224. 

 

ex 7307 Hulpstukken (fittings) 

voor buisleidingen, van 

roestvrij staal (ISO nr. 

X5CrNiMo 1712), 

bestaande uit verschillende 

delen 

Draaien, boren, ruimen, 

draadsnijden, afbramen en 

zandstralen van gesmede 

onbewerkte stukken met een 

totale waarde van niet meer 

dan 35 % van de prijs af 

fabriek van het product. 
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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, van ijzer 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 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Gelaste 

profielen bedoeld bij post 

7301 mogen evenwel niet 

worden gebruikt. 

 

ex 7315 Sneeuwkettingen Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen bedoeld bij post 

7315 niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

 

ex Hoofdstuk 74 Koper en werken van 

koper; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

7401 Kopersteen of ruwsteen; 

cementkoper 

(neergeslagen koper) 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

7402 Niet-geraffineerd koper; 

anoden van koper voor het 

elektrolytisch raffineren 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 
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7403 Geraffineerd koper en 

koperlegeringen, ruw: 

  

 - geraffineerd koper Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

 - koperlegeringen Vervaardiging uit 

geraffineerd koper, ruw, of 

uit resten en afval van koper. 

 

7404 Resten en afval, van koper Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

7405 Toeslaglegeringen van 

koper 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 75 Nikkel en werken van 

nikkel; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

7501 to 7503 Nikkelmatte, 

nikkeloxidesinters en 

andere tussenproducten 

van de nikkelmetallurgie; 

ruw nikkel; resten en afval, 

van nikkel 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 
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ex Hoofdstuk 76 Aluminium en werken van 

aluminium; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

7601 Ruw aluminium Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product, 

of 

vervaardiging door 

thermische of elektrolytische 

behandeling, uit niet-

gelegeerd aluminium of uit 

resten en afval van 

aluminium. 

 

7602 Resten en afval, van 

aluminium 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 
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ex 7616 Werken van aluminium 

andere dan metaaldoek 

(metaaldoek zonder eind 

daaronder begrepen), 

metaalgaas en traliewerk, 

van aluminiumdraad, en 

plaatgaas, verkregen door 

het uitrekken van plaat- of 

bandaluminium 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product. Metaaldoek 

(metaaldoek zonder eind 

daaronder begrepen), 

metaalgaas en traliewerk, 

van aluminiumdraad, en 

plaatgaas, verkregen 

door het uitrekken van 

plaat- of bandaluminium, 

mogen echter worden 

gebruikt; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

Hoofdstuk 77 Gereserveerd voor 

eventueel toekomstig 

gebruik in het GS 

  

ex Hoofdstuk 78 Lood en werken van lood; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

7801 Ruw lood:   

 - geraffineerd lood Vervaardiging uit werklood.  

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Resten en 

afval bedoeld bij post 7802 

mogen evenwel niet worden 

gebruikt. 
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7802 Resten en afval, van lood Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 79 Zink en werken van zink; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

7901 Ruw zink Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Resten en 

afval bedoeld bij post 7902 

mogen evenwel niet worden 

gebruikt. 

 

7902 Resten en afval, van zink Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 80 Tin en werken van tin; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8001 Ruw tin Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Resten en 

afval bedoeld bij post 8002 

mogen evenwel niet worden 

gebruikt. 
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8002 en 8007 Resten en afval, van tin; 

andere werken van tin 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

Hoofdstuk 81 Andere onedele metalen; 

cermets; werken van deze 

stoffen: 

  

 - andere onedele 

metalen, bewerkt; 

werken van deze 

stoffen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle materialen 

van dezelfde post als het 

gebruikte product niet hoger 

is dan 50 % van de prijs af 

fabriek van het product. 

 

 - andere Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 82 Gereedschap; 

messenmakerswerk, lepels 

en vorken, van onedel 

metaal; delen van deze 

artikelen van onedel 

metaal; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

8206 Stellen, bestaande uit 

gereedschap van twee of 

meer van de posten 8202 

tot en met 8205, 

opgemaakt voor de 

verkoop in het klein 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 8202 tot en met 8205. 

Gereedschap bedoeld bij de 

posten 8202 tot en met 8205 

kan evenwel in het stel 

worden opgenomen tot een 

totale waarde van 15 % van 

de prijs af fabriek van het 

stel. 

 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 100 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8207 Verwisselbaar gereedschap 

voor al dan niet 

mechanisch 

handgereedschap of voor 

gereedschapswerktuigen 

(bijvoorbeeld voor het 

stampen, stansen, 

draadtappen, draadsnijden, 

boren, ruimen, kotteren, 

frezen, draaien, 

vastschroeven), daaronder 

begrepen trekstenen of 

trekmatrijzen en pers- of 

extrusiematrijzen voor het 

bewerken van metalen, 

alsmede grond- en 

gesteenteboren 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8208 Messen en snijbladen, 

voor machines en voor 

mechanische toestellen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 8211 Messen (andere dan die 

bedoeld bij post 8208), 

ook indien getand, 

zaksnoeimessen daaronder 

begrepen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

lemmeten en handvatten van 

onedel metaal worden 

gebruikt. 
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8214 Ander messenmakerswerk 

(bijvoorbeeld tondeuses, 

hakmessen en dergelijke 

slagers- en keukenmessen, 

briefopeners); gereedschap 

(nagelvijltjes daaronder 

begrepen) voor manicure 

of voor pedicure, ook 

indien in stellen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

handvatten van onedel 

metaal worden gebruikt. 

 

8215 Lepels, vorken, pollepels, 

schuimspanen, 

taartscheppen, vismessen 

en botermesjes, 

suikertangen en dergelijke 

artikelen 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

handvatten van onedel 

metaal worden gebruikt. 

 

ex Hoofdstuk 83 Allerlei werken van 

onedele metalen; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 8302 Andere garnituren, beslag 

en dergelijke artikelen, 

voor gebouwen; 

automatische deursluiters 

en deurdrangers 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Andere 

materialen bedoeld bij post 

8302 mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 20 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 

 

ex 8306 Beeldjes en andere 

versieringsvoorwerpen, 

van onedel metaal 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Andere 

materialen bedoeld bij post 

8306 mogen evenwel 

worden gebruikt tot een 

totale waarde van 30 % van 

de prijs af fabriek van het 

product. 
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ex Hoofdstuk 84 Kernreactoren, 

stoomketels, machines, 

toestellen en mechanische 

werktuigen, alsmede delen 

daarvan; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8401 Splijtstofelementen Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product1. 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8402 Stoomketels 

(stoomgeneratoren), 

andere dan ketels voor 

centrale verwarming die 

zowel heet water als 

lagedrukstoom kunnen 

produceren; ketels voor 

oververhit water 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product.  

8403 en ex 8404 Ketels voor centrale 

verwarming, andere dan 

die bedoeld bij post 8402, 

en hulptoestellen voor 

ketels voor centrale 

verwarming 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van de 

posten 8403 en 8404. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8406 Stoomturbines en andere 

dampturbines 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

                                                 
1 Deze regel geldt tot en met 31.12.2005. 
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8407 Zuigermotoren met 

vonkontsteking, 

wankelmotoren daaronder 

begrepen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8408 Zuigermotoren met 

zelfontsteking (diesel- en 

semidieselmotoren) 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8409 Delen waarvan kan 

worden onderkend dat zij 

uitsluitend of 

hoofdzakelijk bestemd zijn 

voor motoren bedoeld bij 

post 8407 of 8408 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8411 Turbinestraalmotoren; 

schroefturbines en andere 

gasturbines 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8412 Andere motoren en andere 

krachtmachines 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 8413 Roterende 

verdringerpompen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 8414 Ventilatoren, blowers en 

dergelijke, voor industrieel 

gebruik 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

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 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

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 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; 

- - waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 8419 Machines voor de hout-, 

papierstof-, papier- en 

kartonindustrie 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle materialen van 

dezelfde post als het 

gebruikte product niet 

hoger is dan 25 % van de 

prijs af fabriek van het 

product 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8420 Kalanders en 

walsmachines, andere dan 

voor metalen of voor glas, 

alsmede cilinders daarvoor 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle materialen van 

dezelfde post als het 

gebruikte product niet 

hoger is dan 25 % van de 

prijs af fabriek van het 

product 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8423 Weegtoestellen en 

weeginrichtingen, tel- en 

controletoestellen waarvan 

de werking op weging 

berust daaronder begrepen, 

doch met uitzondering van 

precisiebalansen met een 

gevoeligheid van 5 cg of 

beter; gewichten voor 

weegtoestellen van alle 

soorten 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8425 to 8428 Hef-, hijs-, laad- en 

losmachines en -toestellen, 

alsmede machines en 

toestellen voor het 

hanteren van goederen 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8431 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8429 Bulldozers, angledozers, 

egaliseermachines, 

schrapers, mechanische 

schoppen, excavateurs 

(emmergravers), 

laadschoppen, wegwalsen, 

schapenpootwalsen en 

andere 

bodemverdichtingsmachin

es, met eigen 

beweegkracht: 

  

 - wegwalsen Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8431 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 107 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8430 Andere machines en 

toestellen voor het 

afgraven, egaliseren, 

schrapen, delven, 

aanstampen of boren van 

of in grond, mineralen of 

ertsen; heimachines en 

machines voor het 

uittrekken van heipalen; 

sneeuwruimers 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8431 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8431 Delen waarvan kan 

worden onderkend dat zij 

uitsluitend of 

hoofdzakelijk bestemd zijn 

voor wegwalsen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8439 Machines en toestellen 

voor het vervaardigen van 

pulp van 

cellulosehoudende 

vezelstoffen of voor het 

vervaardigen of afwerken 

van papier of van karton 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle materialen van 

dezelfde post als het 

gebruikte product niet 

hoger is dan 25 % van de 

prijs af fabriek van het 

product 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8441 Andere machines en 

toestellen voor de 

bewerking van papierstof, 

van papier of van karton, 

snijmachines van alle 

soorten daaronder 

begrepen 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle materialen van 

dezelfde post als het 

gebruikte product niet 

hoger is dan 25 % van de 

prijs af fabriek van het 

product 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8443 Afdrukmachines voor 

kantoormachines 

(bijvoorbeeld gegevens- of 

tekstverwerkende 

machines) 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8444 to 8447 Machines van deze posten, 

bestemd om te worden 

gebruikt in de 

textielindustrie 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 8448 Hulpmachines en 

hulptoestellen voor de 

machines bedoeld bij de 

posten 8444 en 8445 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8452 Naaimachines, andere dan 

de naaimachines voor het 

boekbindersbedrijf 

bedoeld bij post 8440; 

meubelen, onderstellen en 

kappen, speciaal 

ontworpen voor 

naaimachines; naalden 

voor naaimachines: 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - naaimachines die 

uitsluitend stiksteken 

kunnen vormen, waarvan 

de kop zonder de motor 

niet meer dan 16 kg of met 

de motor niet meer dan 17 

kg weegt 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; 

- de waarde van alle niet 

van oorsprong zijnde 

materialen die bij het 

monteren van de kop 

(zonder motor) zijn 

gebruikt, niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong; en 

- de gebruikte 

draadspannings-, haak- 

en zigzagmechanismen 

van oorsprong zijn. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8456 to 8466 Gereedschapswerktuigen 

en machines en hun delen 

en toebehoren, bedoeld bij 

de posten 8456 tot en met 

8466 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8469 to 8472 Kantoormachines en 

-toestellen (bijvoorbeeld 

schrijfmachines, 

rekenmachines, 

automatische 

gegevensverwerkende 

machines, duplicators en 

hechtmachines) 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8480 Vormkasten voor 

gieterijen; modelplaten 

voor gietvormen; modellen 

voor gietvormen; 

gietvormen en andere 

vormen voor metalen 

(andere dan gietvormen 

voor ingots), voor 

metaalcarbiden, voor glas, 

voor minerale stoffen, 

voor rubber of voor 

kunststof 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8482 Kogellagers, rollagers, 

naaldlagers en dergelijke 

lagers 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product.  

8484 Metalloplastische pakking; 

stellen of assortimenten 

van pakkingringen en 

andere pakkingstukken, 

van verschillende samen-

stelling, in zakjes, in 

enveloppen of in 

dergelijke bergings-

middelen; mechanische 

afdichtingen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 8486 - 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 

procedés, van 

elektronenstralen, van 

ionenstralen of van 

plasmastralen, alsmede 

delen en toebehoren 

daarvan 

- Machines (persen 

daaronder begrepen) 

voor het buigen, het 

vouwen, het strekken, 

het vlakken, het 

afknippen, het ponsen 

of het inkepen van 

metaal, alsmede delen 

en toebehoren daarvan 

- Gereedschapswerktuigen 

voor het bewerken van 

steen, van keramische 

producten, van beton, 

van asbestcement en 

van dergelijke minerale 

stoffen, alsmede voor 

het koud bewerken van 

glas, alsmede delen en 

toebehoren daarvan 

- Aftekeninstrumenten, 

zijnde 

patroongeneratoren van 

de soort gebruikt voor 

het vervaardigen van 

maskers of 

systeemrasters 

"reticles" op substraten 

voorzien van een 

lichtgevoelige laag; 

delen en toebehoren 

daarvan 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - Vormen, voor het 

spuitgieten of het 

persgieten 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - Hef-, hijs-, laad- en 

losmachines en 

-toestellen, alsmede 

toestellen voor het 

hanteren van goederen 

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8431 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8487 Delen van machines of van 

toestellen, niet genoemd of 

niet begrepen onder andere 

posten van dit hoofdstuk 

en niet voorzien van 

elektrische 

verbindingsstukken, van 

elektrisch geïsoleerde 

delen, van spoelen, van 

contacten of van andere 

elektrotechnische delen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 85 Elektrische machines, 

apparaten, uitrustings-

stukken, 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: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8501 Elektromotoren en 

elektrische generatoren, 

andere dan 

generatoraggregaten 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8503 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8502 Elektrische 

generatoraggregaten en 

roterende omvormers 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 

8501 en 8503 niet hoger 

is dan 10 % van de prijs 

af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8504 Voedingseenheden van de 

soort gebruikt voor 

automatische 

gegevensverwerkende 

machines 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 8517 Andere toestellen voor het 

zenden of ontvangen van 

spraak, van beelden of van 

andere gegevens, 

daaronder begrepen 

toestellen voor de 

overdracht in een 

draadloos netwerk (zoals 

een lokaal netwerk of een 

uitgestrekt netwerk), 

andere dan die bedoeld bij 

de posten 8443, 8525, 

8527 en 8528 

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8518 Microfoons en statieven 

daarvoor; luidsprekers, 

ook indien gemonteerd in 

een klankkast; elektrische 

audiofrequentversterkers; 

elektrische 

geluidsversterkers 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8519 Toestellen voor het 

opnemen en het weergeven 

van geluid 

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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(1) (2) (3) of (4) 

8521 Video-opname- en 

videoweergaveapparaten, 

ook indien met 

ingebouwde videotuner 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8522 Delen en toebehoren, 

waarvan kan worden 

onderkend dat zij 

uitsluitend of 

hoofdzakelijk bestemd zijn 

voor de toestellen en 

apparaten bedoeld bij de 

posten 8519 tot en met 

8521 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8523 - Platen, banden, niet-

vluchtige geheugens op 

basis van halfgeleiders 

en andere dragers voor 

het opnemen van 

geluid of voor derge-

lijke doeleinden, 

waarop niet is opge-

nomen, andere dan de 

goederen bedoeld bij 

hoofdstuk 37 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - Platen, banden, niet-

vluchtige geheugens op 

basis van halfgeleiders 

en andere dragers voor 

het opnemen van 

geluid of voor derge-

lijke doeleinden, waar-

op is opgenomen, 

andere dan de goederen 

bedoeld bij hoofd-

stuk 37 

 

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8523 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - Galvanische vormen en 

matrijzen voor het 

maken van platen, 

andere dan de goederen 

bedoeld bij hoofd-

stuk 37 

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8523 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - Naderingskaarten en 

"intelligente kaarten" 

met twee of meer 

elektronische geïnte-

greerde schakelingen 

 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - Intelligente kaarten" 

met één elektronische 

geïntegreerde 

schakeling 

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 

8541 en 8542 niet hoger 

is dan 10 % van de prijs 

af fabriek van het 

product. 

of 

de diffusie (waar geïnte-

greerde schakelingen 

worden gevormd op een 

halfgeleidersubstraat door de 

selectieve inbrenging van 

een geschikt doterings-

materiaal), al of niet 

geassembleerd en/of getest 

in een ander len dan die 

welke zijn bedoeld in de 

artikelen 3 en 4. 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8525 Zendtoestellen voor radio-

omroep of televisie, ook 

indien met ingebouwd 

ontvangtoestel of toestel 

voor het opnemen of het 

weergeven van geluid; 

televisiecamera’s, digitale 

fototoestellen en video-

camera-opnametoestellen  

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8526 Radartoestellen, toestellen 

voor radionavigatie en 

toestellen voor 

radioafstandsbediening 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8527 Ontvangtoestellen voor 

radio-omroep, ook indien 

in dezelfde kast 

gecombineerd met een 

toestel voor het opnemen 

of het weergeven van 

geluid of met een uurwerk 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8528 - Monitors en projectie-

toestellen, niet uitge-

rust met ontvangtoestel 

voor televisie, van de 

soort die uitsluitend of 

hoofdzakelijk wordt 

gebruikt in een auto-

matisch gegevens-

verwerkend systeem 

als bedoeld bij post 

8471 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - Andere monitors en 

projectietoestellen, niet 

uitgerust met 

ontvangtoestel voor 

televisie; ontvang-

toestellen voor 

televisie, ook indien 

met ingebouwd 

ontvangtoestel voor 

radio-omroep of toestel 

voor het opnemen of 

het weergeven van 

geluid of van beelden  

 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

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: 

  

 - uitsluitend of hoofd-

zakelijk bestemd voor 

video-opname- en 

videoweergave-

apparaten 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - uitsluitend of 

hoofdzakelijk geschikt 

voor gebruik met 

monitors en projectie-

toestellen, niet 

uitgerust met 

ontvangtoestel voor 

televisie, van de soort 

die uitsluitend of 

hoofdzakelijk wordt 

gebruikt in een 

automatisch 

gegevensverwerkend 

systeem als bedoeld bij 

post 8471 

 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product.  
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - andere Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8535  Toestellen voor het 

inschakelen, uitschakelen, 

omschakelen, aansluiten of 

verdelen van of voor het 

beveiligen tegen 

elektrische stroom, voor 

een spanning van meer dan 

1 000 V 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8538 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8536 - Toestellen voor het 

inschakelen, uit-

schakelen, om-

schakelen, aansluiten 

of verdelen van of voor 

het beveiligen tegen 

elektrische stroom, 

voor een spanning van 

niet meer dan 1 000 V 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8538 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - Verbindingsstukken voor 

optische vezels, 

optischevezelbundels 

of optischevezelkabels 

  

 -- van kunststof 

 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 -- van keramische stoffen 

 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

 

 -- van koper  

 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8537 Borden, panelen, kasten en 

dergelijke, voorzien van 

twee of meer toestellen 

bedoeld bij post 8535 of 

8536, voor elektrische 

bediening of voor het 

verdelen van elektrische 

stroom, ook indien 

voorzien van instrumenten 

of toestellen bedoeld bij 

hoofdstuk 90, alsmede 

toestellen voor numerieke 

besturing, andere dan de 

schakelapparaten bedoeld 

bij post 8517 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 8538 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 8541 Dioden, transistors en 

dergelijke 

halfgeleiderelementen, met 

uitzondering van nog niet 

tot chips gesneden wafers 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8542 

 

Elektronische 

geïntegreerde 

schakelingen:  

  

 - monolithische 

geïntegreerde 

schakelingen 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 

8541 en 8542 niet hoger 

is dan 10 % van de prijs 

af fabriek van het 

product. 

of 

de diffusie (waar geïnte-

greerde schakelingen 

worden gevormd op een 

halfgeleidersubstraat door de 

selectieve inbrenging van 

een geschikt doterings-

materiaal), al of niet 

geassembleerd en/of getest 

in een ander len dan die 

welke zijn bedoeld in de 

artikelen 3 en 4. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

  - multichips die deel 

uitmaken van machines, 

van apparaten of van 

toestellen, niet genoemd of 

niet begrepen onder andere 

posten van dit hoofdstuk 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

  

 - andere Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 

8541 en 8542 niet hoger 

is dan 10 % van de prijs 

af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8544 Draad, kabels (coaxiale 

kabels daaronder 

begrepen) en andere 

geleiders van elektriciteit, 

geïsoleerd (ook indien 

gevernist of gelakt 

- zogenaamd emaildraad - 

of anodisch geoxideerd), 

ook indien voorzien van 

verbindingsstukken; 

optischevezelkabel 

bestaande uit individueel 

omhulde vezels, ook 

indien elektrische 

geleiders bevattend of 

voorzien van 

verbindingsstukken 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8545 Koolelektroden, 

koolborstels, koolspitsen 

voor lampen, koolstaven 

voor elementen of 

batterijen en andere 

artikelen van grafiet of 

andere koolstof, ook 

indien verbonden met 

metaal, voor elektrisch 

gebruik 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8546 Isolatoren voor 

elektriciteit, ongeacht de 

stof waarvan zij zijn 

vervaardigd 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

8547 Isolerende werkstukken, 

geheel van isolerend 

materiaal dan wel voorzien 

van daarin bij het gieten, 

persen, enz. aangebrachte 

eenvoudige metalen 

verbindingsstukken 

(bijvoorbeeld nippels met 

schroefdraad), voor 

elektrische machines, 

toestellen of installaties, 

andere dan de isolatoren 

bedoeld bij post 8546; 

isolatiebuizen en 

verbindingsstukken 

daarvoor, van onedel 

metaal, inwendig 

geïsoleerd 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8548 - Resten en afval van 

elektrische elementen, 

van elektrische 

batterijen en van 

elektrische accumu-

latoren; gebruikte 

elektrische elementen, 

gebruikte elektrische 

batterijen en gebruikte 

elektrische accumu-

latoren; elektrische 

delen van machines, 

van apparaten of van 

toestellen, niet 

genoemd of niet 

begrepen onder andere 

posten van hoofd-

stuk 85 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - Elektronische 

microassemblages 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij de posten 

8541 en 8542 niet hoger 

is dan 10 % van de prijs 

af fabriek van het 

product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex Hoofdstuk 86 Rollend en ander materieel 

voor spoor- en tramwegen, 

alsmede delen daarvan; 

mechanische 

(elektromechanische 

daaronder begrepen) 

signaal- en 

waarschuwingstoestellen 

voor het verkeer; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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8608 Vast materieel voor spoor- 

en tramwegen; 

mechanische 

(elektromechanische 

daaronder begrepen) 

signaal-, veiligheids-, 

controle- en 

bedieningstoestellen voor 

spoor- en tramwegen, voor 

verkeers- en waterwegen, 

voor parkeerterreinen, 

voor havens en voor 

vliegvelden; delen daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex Hoofdstuk 87 Automobielen, tractors, 

rijwielen, motorrijwielen 

en andere voertuigen voor 

vervoer over land, alsmede 

delen en toebehoren 

daarvan; met uitzondering 

van: 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

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 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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8710 Gevechtswagens en 

pantserauto’s, ook indien 

met bewapening; delen 

daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8711 Motorrijwielen en 

rijwielen met hulpmotor, 

ook indien met zijspan; 

zijspanwagens: 

  

 - met motor met op- en 

neergaande zuigers, 

met een cilinderinhoud 

van: 

  

 -- niet meer dan 50 cm³ Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

20 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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 -- meer dan 50 cm3 Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen 

niet hoger is dan 

40 % van de prijs af 

fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger 

is dan de waarde van 

alle gebruikte 

materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - andere Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8712 Tweewielige rijwielen 

zonder kogellagers 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van post 

8714. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8715 Kinderwagens en delen 

daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

8716 Aanhangwagens en 

opleggers; andere 

voertuigen zonder eigen 

beweegkracht; delen 

daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex Hoofdstuk 88 Luchtvaart en ruimtevaart; 

met uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 8804 Rotochutes Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen van post 8804. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

8805 Lanceertoestellen voor 

luchtvaartuigen; 

deklandingstoestellen en 

dergelijke; toestellen voor 

vliegoefeningen op de 

grond; delen daarvan 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

Hoofdstuk 89 Scheepvaart Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

Scheepsrompen bedoeld bij 

post 8906 mogen evenwel 

niet worden gebruikt. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 



EU/UA/P1/Bijlage II/nl 130 

GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

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 daarvan; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9001 Optische vezels en 

optischevezelbundels; 

optischevezelkabels, 

andere dan die bedoeld bij 

post 8544; platen of bladen 

van polariserende stoffen; 

lenzen (contactlenzen 

daaronder begrepen), 

prisma’s, spiegels en 

andere optische elementen, 

ongeacht de stof waarvan 

zij zijn vervaardigd, niet 

gemonteerd, andere dan 

die van niet-optisch 

bewerkt glas 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

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 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9004 Brillen (voor de 

verbetering van de 

gezichtsscherpte, voor het 

beschermen van de ogen 

en andere) en dergelijke 

artikelen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex 9005 Binocles, verrekijkers, 

astronomische kijkers, 

optische telescopen, 

alsmede onderstellen 

daarvoor, met uitzondering 

van astronomische 

refractietelescopen en 

onderstellen daarvoor 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 9006 Fototoestellen; 

flitstoestellen en 

flitslampen en -buizen, 

voor de fotografie, andere 

dan flitslampen en -buizen 

met elektrische ontsteking 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

9007 Filmcamera’s en 

filmprojectietoestellen, 

ook indien met 

ingebouwde 

geluidsopname- en 

-weergavetoestellen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9011 Optische microscopen, 

toestellen voor 

fotomicrografie, 

cinefotomicrografie en 

microprojectie daaronder 

begrepen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 9014 Andere instrumenten, 

apparaten en toestellen 

voor de navigatie 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

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 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9016 Precisiebalansen met een 

gewichtsgevoeligheid van 

5 cg of beter, ook indien 

met gewichten 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9017 Tekeninstrumenten, 

aftekeninstrumenten en 

rekeninstrumenten 

(bijvoorbeeld 

tekenmachines, 

pantografen, gradenbogen, 

passerdozen, rekenlinialen, 

rekenschijven); 

handinstrumenten voor 

lengtemeting (bijvoorbeeld 

maatstokken, micrometers, 

schuifmaten, kalibers), niet 

genoemd of niet begrepen 

onder andere posten van 

dit hoofdstuk 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9018 Instrumenten, apparaten en 

toestellen voor de 

geneeskunde, voor de 

chirurgie, voor de 

tandheelkunde of voor de 

veeartsenijkunde, 

daaronder begrepen 

scintigrafische en andere 

elektromedische apparaten 

en toestellen, alsmede 

apparaten en toestellen 

voor onderzoek van het 

gezichtsvermogen: 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

 - tandartsstoelen 

voorzien van ingebouwde 

tandheelkundige 

uitrustingen of 

spuwkommen met 

mondspoeler 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met inbegrip van andere 

materialen van post 9018. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 - andere Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9019 Toestellen voor 

mechanische therapie; 

toestellen voor massage; 

toestellen voor 

psychotechniek; toestellen 

voor ozontherapie, voor 

oxygeentherapie, voor 

aerosoltherapie, toestellen 

voor kunstmatige 

ademhaling en andere 

therapeutische 

ademhalingstoestellen 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9020 Andere 

ademhalingstoestellen en 

gasmaskers, andere dan 

beschermingsmaskers 

zonder mechanische delen 

of vervangbare filters 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

25 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

9024 Machines, apparaten en 

toestellen voor onderzoek 

van de hardheid, de 

trekvastheid, de 

samendrukbaarheid, de 

rekbaarheid of andere 

mechanische 

eigenschappen van 

materialen (bijvoorbeeld 

metaal, hout, textiel, 

papier, kunststof) 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9025 Densimeters, areometers, 

vochtwegers en dergelijke 

drijvende instrumenten, 

thermometers, pyrometers, 

barometers, hygrometers 

en psychrometers, ook 

indien zelfregistrerend; 

combinaties van deze 

instrumenten 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9026 Instrumenten, apparaten en 

toestellen voor het meten 

of het verifiëren van de 

doorstroming, het peil, de 

druk of andere variabele 

karakteristieken van 

vloeistoffen of van gassen 

(bijvoorbeeld 

doorstromingsmeters, 

peiltoestellen, 

manometers, 

warmteverbruiksmeters), 

andere dan instrumenten, 

apparaten en toestellen, 

bedoeld bij de posten 

9014, 9015, 9028 en 9032 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

9027 Instrumenten, apparaten en 

toestellen voor 

natuurkundige of 

scheikundige analyse 

(bijvoorbeeld polarimeters, 

refractometers, 

spectrometers, 

analysetoestellen voor 

gassen of voor rook); 

instrumenten, apparaten en 

toestellen voor het meten 

of het verifiëren van de 

viscositeit, de poreusheid, 

de uitzetting, de 

oppervlaktespanning en 

dergelijke; instrumenten, 

apparaten en toestellen 

voor het meten of het 

verifiëren van 

hoeveelheden warmte, 

geluid of licht 

(belichtingsmeters 

daaronder begrepen); 

microtomen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9028 Verbruiksmeters en 

productiemeters voor 

gassen, voor vloeistoffen 

of voor elektriciteit, 

standaardmeters daaronder 

begrepen: 

  

 - delen en toebehoren Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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9029 Toerentellers, 

productietellers, 

taximeters, 

kilometertellers, 

schredentellers en 

dergelijke; snelheidsmeters 

en tachometers, andere dan 

die bedoeld bij de posten 

9014 en 9015; 

stroboscopen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9030 Oscilloscopen, 

spectrumanalysetoestellen 

en andere instrumenten, 

apparaten en toestellen 

voor het meten of het 

verifiëren van elektrische 

grootheden; meet- en 

detectietoestellen en 

-instrumenten voor alfa-, 

bèta- en gammastralen, 

röntgenstralen, kosmische 

stralen en andere 

ioniserende stralen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9031 Meet- of verificatie-

instrumenten, -apparaten, 

-toestellen en -machines, 

niet genoemd of niet 

begrepen onder andere 

posten van dit hoofdstuk; 

profielprojectietoestellen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9032 Automatische regelaars Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9033 Delen en toebehoren (niet 

genoemd of niet begrepen 

onder andere posten van 

dit hoofdstuk) van 

machines, apparaten, 

toestellen, instrumenten of 

artikelen bedoeld bij 

hoofdstuk 90 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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ex Hoofdstuk 91 Uurwerken; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9105 Wekkers, pendules, 

klokken en dergelijke 

artikelen met ander 

uurwerk dan horloge-

uurwerk 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9109 Uurwerken, compleet en 

gemonteerd, andere dan 

horloge-uurwerken 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- de waarde van alle 

gebruikte niet van 

oorsprong zijnde 

materialen niet hoger is 

dan de waarde van alle 

gebruikte materialen van 

oorsprong. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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9110 Complete uurwerken, niet 

gemonteerd of gedeeltelijk 

gemonteerd (stellen 

onderdelen); niet-complete 

uurwerken, gemonteerd; 

onvolledige, onafgewerkte 

uurwerken ("ébauches") 

Vervaardiging waarbij: 

- de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 40 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- binnen bovenstaande 

limiet, de waarde van 

alle gebruikte materialen 

bedoeld bij post 9114 

niet hoger is dan 10 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9111 Kasten voor horloges 

bedoeld bij de posten 9101 

en 9102, alsmede delen 

daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

9112 Kasten voor klokken, voor 

pendules, enz., alsmede 

delen daarvan 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 40 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

30 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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9113 Horlogebanden en delen 

daarvan: 

  

 - van onedel metaal, ook 

indien verguld of 

verzilverd, of van 

metaal geplateerd met 

edel metaal 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

 - andere Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

Hoofdstuk 92 Muziekinstrumenten; 

delen en toebehoren van 

muziekinstrumenten 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

Hoofdstuk 93 Wapens en munitie; delen 

en toebehoren daarvan 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 
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ex Hoofdstuk 94 Meubelen (ook voor 

medisch of voor 

chirurgisch gebruik); 

artikelen voor bedden en 

dergelijke artikelen; 

verlichtingstoestellen, 

elders genoemd noch 

elders onder begrepen; 

lichtreclames, verlichte 

aanwijzingsborden en 

dergelijke artikelen; 

geprefabriceerde 

bouwwerken; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

ex 9401 en 

ex 9403 

Meubelen van onedele 

metalen met delen van 

niet-opgevulde katoenstof 

met een gewicht van niet 

meer dan 300 g/m2 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product, 

of 

vervaardiging uit katoenstof 

dat al is geconfectioneerd in 

een vorm die klaar is voor 

gebruik met materialen 

bedoeld bij post 9401 of 

9403, mits: 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

40 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

  - de waarde van alle 

gebruikte materialen niet 

hoger is dan 25 % van de 

prijs af fabriek van het 

product; en 

- alle andere gebruikte 

materialen van 

oorsprong zijn en 

ingedeeld zijn in een 

andere post dan post 

9401 of 9403. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

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 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9406 Geprefabriceerde 

bouwwerken 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex Hoofdstuk 95 Speelgoed, spellen, 

artikelen voor ontspanning 

en sportartikelen; delen en 

toebehoren daarvan; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 9503 Ander speelgoed; 

modellen op schaal en 

dergelijke modellen voor 

ontspanning, ook indien 

bewegend; puzzels van 

alle soorten 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 9506 Golfstokken en delen van 

golfstokken 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

ruw gevormde blokken voor 

het maken van de koppen 

van golfstokken worden 

gebruikt. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

ex Hoofdstuk 96 Diverse werken; met 

uitzondering van: 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 

 

ex 9601 en 

ex 9602 

Werken van stoffen van 

dierlijke herkomst of van 

plantaardige of minerale 

stoffen, geschikt om te 

worden gesneden 

Vervaardiging uit 

"bewerkte" materialen van 

dezelfde post als het 

product. 

 

ex 9603 Bezems en borstels (met 

uitzondering van bezems 

en dergelijk borstelwerk, 

bestaande uit 

samengebonden 

materialen, ook indien met 

steel, alsmede borstels 

vervaardigd uit marter- of 

eekhoornhaar), met de hen 

bediende mechanische 

vegers zonder motor, 

verfkussens en verfrollen, 

wissers van rubber of van 

andere soepele stoffen 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen niet hoger is dan 

50 % van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

9605 Reisassortimenten voor de 

lichaamsverzorging van 

personen, voor het 

schoonmaken van 

schoeisel of van kleding en 

reisnaaigarnituren 

Elk onderdeel van het stel of 

het assortiment moet 

voldoen aan de regel die 

ervoor zou gelden indien het 

niet in het stel of assortiment 

was opgenomen. Niet van 

oorsprong zijnde artikelen 

mogen evenwel in het stel of 

het assortiment worden 

opgenomen tot een totale 

waarde van ten hoogste 

15 % van de prijs af fabriek 

van het stel of het 

assortiment. 

 

9606 Knopen en drukknopen; 

knoopvormen en andere 

delen van knopen of van 

drukknopen; knopen in 

voorwerpsvorm 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 
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GS-post 
Omschrijving van het 

product 

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen 

(1) (2) (3) of (4) 

9608 Kogelpennen; vilt- en 

merkstiften, alsmede 

andere pennen met 

poreuze punt; vulpennen; 

doorschrijfpennen; 

vulpotloden; penhouders, 

potloodhouders en 

dergelijke artikelen; delen 

(puntbeschermers en 

klemmen daaronder 

begrepen) van deze 

artikelen, andere dan die 

bedoeld bij post 9609 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. Wel mogen 

pennen en penpunten van 

dezelfde post als het product 

worden gebruikt. 

 

9612 Inktlinten voor 

schrijfmachines en 

dergelijke inktlinten, 

geïnkt of op andere wijze 

geprepareerd voor het 

maken van afdrukken, ook 

indien op spoelen of in 

cassettes; stempelkussens, 

ook indien geïnkt, met of 

zonder doos 

Vervaardiging: 

- uit materialen van een 

willekeurige post, met 

uitzondering van die van 

het product; en 

- waarbij de waarde van 

alle gebruikte materialen 

niet hoger is dan 50 % 

van de prijs af fabriek 

van het product. 

 

ex 9613 Aanstekers met piëzo-

elektrisch 

ontstekingsmechanisme 

Vervaardiging waarbij de 

waarde van alle gebruikte 

materialen bedoeld bij post 

9613 niet hoger is dan 30 % 

van de prijs af fabriek van 

het product. 

 

ex 9614 Pijpen, pijpenkoppen 

daaronder begrepen 

Vervaardiging uit 

ebauchons. 

 

Hoofdstuk 97 Kunstvoorwerpen, 

voorwerpen voor 

verzamelingen en 

antiquiteiten 

Vervaardiging uit materialen 

van een willekeurige post, 

met uitzondering van die 

van het product. 
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BIJLAGE III  

 

 

MODELLEN VAN HET CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1 

EN AANVRAAG VAN EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER EUR.1 

 

Aanwijzingen voor het drukken 

 

1. De afmetingen van het formulier zijn 210 x 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking 

van ten hoogste 5 mm minder of 8 mm meer is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zo 

gelijmd dat het goed beschrijfbaar is en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het 

is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van 

mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt. 

 

2. De bevoegde autoriteiten van de overeenkomstsluitende partijen kunnen zich het recht 

voorbehouden de formulieren zelf te drukken of deze door daartoe gemachtigde drukkerijen 

laten drukken. In het laatste geval wordt op ieder certificaat melding gemaakt van deze 

machtiging. Elk formulier moet voorzien zijn van naam en adres van de drukker of van een 

merkteken aan de hen waarvan deze kan worden geïdentificeerd. De certificaten worden van 

een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien. 
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CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER 

1. Exporteur (naam, volledig adres, land)  EUR.1 nr. A 000.000 
 Raadpleeg voor u het formulier invult de aantekeningen 

op de keerzijde. 

 2. Certificaat gebruikt in het preferentiële 

handelsverkeer tussen 

 

 ..................................................................................

..... 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) 

(facultatief) 

 en 

 

 ..................................................................................

..... 

(de betrokken landen, groepen van landen of gebieden 

vermelden) 

 4. Land, groep van 

landen of gebied waaruit 

de producten geacht 

worden van oorsprong te 

zijn 

 

 

5. Land, groep van 

landen of gebied van 

bestemming 

 

 

6. Gegevens in verben met het vervoer 

(facultatief) 

 

 

7. Opmerkingen 

 

 

8. Artikelnummer; merken en nummers; aantal en soort der colli1; 

omschrijving van de goederen 

 

9.

 Brutomass

a (kg) of andere 

maatstaf (l, m³, 

enz.) 

 

10. Facturen 

 (facultatief) 
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11. VISUM VAN DE DOUANE 

Verklaring juist bevonden 

Uitvoerdocument2 

Formulier ………………………nr. .......... 

van ……………………………………… 

Douanekantoor ................................… 

Len of gebied van afgifte ...................... Stempel 

................................................................... 

................................................................... 

Plaats en datum ……………...................... 

................................................................... 

……............................................................ 

(Handtekening) 

12. VERKLARING VAN DE EXPORTEUR 

Ondergetekende verklaart dat de hierboven 

omschreven goederen aan de voor het verkrijgen 

van dit certificaat gestelde voorwaarden voldoen. 

 

 

Plaats en datum ………………........................ 

 

 

 

.......................................................................... 

(Handtekening) 

 

 

1. Voor niet-verpakte goederen het aantal artikelen vermelden, respectievelijk "in bulk". 

2. Alleen in te vullen wanneer dat in het len of in het gebied van uitvoer wettelijk verplicht is. 
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13. VERZOEK OM CONTROLE, te zenden aan: 

 

14. UITSLAG VAN DE CONTROLE 

 Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat dit 

certificaat1 

 

 door het daarin vermelde douanekantoor is 

afgegeven en 

dat de daarin voorkomende gegevens juist zijn. 

 

 

 

 niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid 

en juistheid (zie bijgevoegde opmerkingen). 

 

 

 

Verzoek om de echtheid en juistheid van dit certificaat te 

controleren. 

 

 

 

 

...............................................……………......................... 

 

(Plaats en datum) 

 

 

 

 

 

 Stempel 

 

 

 

 

 

.....................................................…… 

 

(Handtekening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................……………………………….. 

 

(Plaats en datum) 

 

 

 

 

 

 Stempel 

 

 

 

 

 

.....................................................… 

 

(Handtekening) 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(1) Aankruisen wat van toepassing is. 
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AANTEKENINGEN 

 

1. In het certificaat mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Wijzigingen dienen te worden 

aangebracht door doorhaling van de onjuiste gegevens en, zo nodig, toevoeging van de juiste gegevens. 

Elke aldus aangebrachte wijziging dient te worden geparafeerd door degene die het certificaat heeft 

opgesteld en te worden geviseerd door de douaneautoriteiten van het len of gebied van afgifte. 

2. Tussen de in het certificaat vermelde artikelen mag geen ruimte worden opengelaten en de artikelen 

moeten doorlopend worden genummerd. Onmiddellijk onder het laatste artikel moet een horizontale lijn 

worden getrokken. Onbeschreven gedeelten moeten worden doorgehaald, zodat elke latere toevoeging 

onmogelijk wordt. 

3. De goederen moeten met hun gebruikelijke handelsbenaming worden aangeduid en voldoende 

nauwkeurig worden omschreven om ze te kunnen identificeren. 
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AANVRAAG VAN EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER 

1. Exporteur (naam, volledig adres, land)  EUR.1 nr. A 000.000 
 Raadpleeg voor u het formulier invult de aantekeningen 

op de keerzijde. 

 2. Aanvraag van een certificaat voor gebruik in het 

preferentiële handelsverkeer tussen 

 ................................................................................. 

3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) 

(facultatief) 

 

en 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................. 

(de betrokken landen, groepen van landen  

of gebieden vermelden) 

 4. Land, groep van 

landen of gebied 

waaruit de producten 

geacht worden van 

oorsprong te zijn 

 

 

 

 

 

 

5. Land, groep van landen 

of gebied van 

bestemming 

 

 

 

6. Gegevens in verben met het vervoer 

(facultatief) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Opmerkingen 
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8. Artikelnummer; merken en nummers; aantal en soort der colli1; 

omschrijving van de goederen 

 

 

9. Brutomassa 

(kg) of andere 

maatstaf (l, m³, 

enz.) 

 

 

 

10. Facturen 

(facultatief) 

 

 

 

1. Voor niet-verpakte goederen het aantal artikelen vermelden, respectievelijk "in bulk".
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VERKLARING VAN DE EXPORTEUR 

 

Ondergetekende, exporteur van de aan ommezijde omschreven goederen, 

 

VERKLAART dat deze goederen voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte van het hierbij gevoegde 

certificaat; 

 

GEEFT onderstaande toelichting inzake de omstandigheden waardoor deze goederen aan die voorwaarden 

voldoen: 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

LEGT de volgende bewijsstukken1 OVER: 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …….…………………………………………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

VERPLICHT zich ertoe op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle verdere bewijsstukken over te leggen die 

deze voor de afgifte van het certificaat nodig achten, en in voorkomend geval toe te staan dat deze autoriteiten 

controles uitoefenen ten aanzien van zijn boekhouding en het productieproces van bovenbedoelde goederen; 

 

VERZOEKT voor deze goederen om afgifte van het hierbij gevoegde certificaat. 

 ………………………. 

 (Plaats en datum) 

  

 ………………………… 

 (Handtekening) 

 

1. Bijvoorbeeld invoerdocumenten, certificaten inzake goederenverkeer, facturen, producentenverklaringen 

en dergelijke, ter zake van de be- of verwerkte producten of de in ongewijzigde staat wederuitgevoerde 

goederen. 
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BIJLAGE IV 

 

TEKST VAN DE FACTUURVERKLARING 

 

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient 

rekening te worden gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten behoeft echter niet 

te worden overgenomen. 

 

Spaanse versie 

 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 

.. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial . …(2). 

 

Tsjechische versie 

 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 

zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 

 

Deense versie 

 

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 

tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 

præferenceoprindelse i ...(2). 

 

Duitse versie 

 

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 

Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 

präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 

 

Estse versie 

 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, 

et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 
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Griekse versie 

 

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου 

υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι 

προτιμησιακής καταγωγής ...(2). 

 

Engelse versie 

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 

declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential 

origin. 

 

Franse versie 

 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 

déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)). 

 

Italiaanse versie 

 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 

...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). 

 

Letse versie 

 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 

iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 

 

Litouwse versie 

 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, 

kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. 

 

Hongaarse versie 

 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 

eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

 

Maltese versie 

 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 

jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 

preferenzjali …(2). 
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Nederlandse versie 

 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 

...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 

preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

 

Poolse versie 

 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 

deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) 

preferencyjne pochodzenie. 

 

Portugese versie 

 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 

aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos 

são de origem preferencial ...(2). 

 

Sloveense versie 

 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, 

da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

 

Slowaakse versie 

 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 

zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 

 

Finse versie 

 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 

tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(2). 

 

Zweedse versie 

 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) 

försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 
(2). 
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Bulgaarse versie 

 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 
(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … 

преференциален произход (2). 

 

Roemeense versie 

 

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară 

că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 

preferenţială …(2). 

 

Kroatische versie 

 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br…(1)) izjavljuje da su, 

osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog podrijetla. 

 

 

Oekraïense versie 

 

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл №…(1)), 

заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами 

преференційного походження.… …(2)  

…………………………………………………………….............................................(3) 

(Місце та дата) 

...……………………………………………………………………..............................(4) 

 

(Підпис експортера, додатково прізвище та ім’я особи, яка исала декларацію, має бути зазначено розбірливо) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження 

повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим 

експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.  

2 Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням 

з Сеути та Мелільї. то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється 

оформлення декларації, за допомогою символу "CM". 

3 Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі. 

4 У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від 

зазначення прізвища та ім’я підписуючої особи 
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GEZAMENLIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE HET VORSTENDOM ANDORRA 

 

1. Producten van oorsprong uit het Vorstendom Andorra die vallen onder de hoofdstukken 

25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem worden door Oekraïne aanvaard als 

producten van oorsprong uit de Unie in de zin van deze overeenkomst. 

 

2. Protocol 1 is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van 

deze producten. 

 

 

 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE REPUBLIEK SAN MARINO 

 

1. Producten van oorsprong uit de Republiek San Marino worden door Oekraïne aanvaard 

als producten van oorsprong uit de Unie in de zin van deze overeenkomst. 

 

2. Protocol 1 is van overeenkomstige toepassing bij het vaststellen van de oorsprong van 

deze producten. 
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GEZAMENLIJKE VERKLARING 

BETREFFENDE DE HERZIENING VAN DE OORSPRONGSREGELS  

IN PROTOCOL 1 

 

1. De partijen komen overeen om, wanneer een van hen daarom verzoekt en in geen geval 

later dan vijf jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, de oorsprongsregels in dit 

protocol opnieuw te onderzoeken en overleg te plegen over de noodzakelijke wijzigingen. In 

dit overleg houden de partijen rekening met de technologische ontwikkeling, de 

productieprocessen en alle andere factoren, met inbegrip van de lopende hervormingen van de 

oorsprongsregels, die de wijziging van de regels kunnen rechtvaardigen. 

 

2. Bijlage II bij dit protocol zal worden aangepast in overeenstemming met de periodieke 

wijzigingen van het geharmoniseerd systeem. 
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PROTOCOL II 

BETREFFENDE WEDERZIJDSE ADMINISTRATIEVE BIJSTAND  

IN DOUANEAANGELEGENHEDEN 
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ARTIKEL 1 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder: 

 

a) "douanewetgeving": de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op het grond-

gebied van de partijen van toepassing zijn op de invoer, de uitvoer en de doorvoer van 

goederen en de plaatsing daarvan onder andere douaneregelingen of -procedures, met 

inbegrip van verbods-, beperkings- en controlemaatregelen; 

 

b) "verzoekende autoriteit": een bevoegde overheidsinstantie die hiertoe door een partij is 

aangewezen en die op grond van dit protocol een verzoek om bijstand indient; 

 

c) "aangezochte autoriteit": een bevoegde overheidsinstantie die hiertoe door een partij is 

aangewezen en die op grond van dit protocol een verzoek om bijstand ontvangt; 

 

d) "persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; 

 

e) "met de douanewetgeving strijdige handeling": elke overtreding of poging tot over-

treding van de douanewetgeving. 
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ARTIKEL 2 

 

Toepassingsgebied 

 

1. De partijen verlenen elkaar bijstand om op de onder hun bevoegdheid vallende gebieden 

en op de wijze en voorwaarden die bij dit protocol zijn vastgesteld, de correcte toepassing van 

de douanewetgeving te waarborgen, in het bijzonder door met die wetgeving strijdige 

handelingen te voorkomen, op te sporen en te bestrijden. 

 

2. De in dit protocol bedoelde bijstand in douaneaangelegenheden geldt voor alle 

overheidsinstanties van de partijen die voor de toepassing van dit protocol bevoegd zijn. Deze 

bijstand laat de regels inzake wederzijdse bijstand in strafzaken onverlet. Hij geldt evenmin 

voor informatie die is verkregen krachtens bevoegdheden die op verzoek van een rechterlijke 

instantie worden uitgeoefend, tenzij deze ermee instemt dat die informatie wordt verstrekt.  

 

3. Bijstand bij de invordering van rechten, heffingen en boetes valt niet onder dit protocol. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Bijstand op verzoek 

 

1. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit verstrekt de aangezochte autoriteit eerst-

genoemde alle ter zake dienende informatie die deze nodig heeft om erop toe te zien dat de 

douanewetgeving correct wordt toegepast, met inbegrip van informatie betreffende 

vastgestelde of voorgenomen activiteiten die met deze wetgeving strijdige handelingen zijn of 

kunnen zijn. 
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2. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit deelt de aangezochte autoriteit haar mede: 

 

a) of goederen die uit het grondgebied van de ene partij zijn uitgevoerd, op regelmatige 

wijze op het grondgebied van de andere partij zijn ingevoerd, in voorkomend geval 

onder vermelding van de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst; 

 

b) of goederen die op het grondgebied van de ene partij zijn ingevoerd, op regelmatige 

wijze uit het grondgebied van de andere partij zijn uitgevoerd, in voorkomend geval 

onder vermelding van de douaneregeling waaronder de goederen waren geplaatst. 

 

3. Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit, in het kader 

van haar wettelijke bepalingen, de nodige maatregelen om te zorgen voor bijzonder toezicht 

op: 

 

a) natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat 

zij bij met de douanewetgeving strijdige handelingen betrokken zijn of waren; 

 

b) plaatsen waar op zodanige wijze voorraden goederen zijn of kunnen worden aangelegd 

dat redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij bedoeld zijn om te worden gebruikt bij 

met de douanewetgeving strijdige handelingen; 

 

c) goederen die op zodanige wijze worden of kunnen worden vervoerd dat redelijkerwijs 

kan worden vermoed dat zij bedoeld zijn om te worden gebruikt bij met de douane-

wetgeving strijdige handelingen; 

 

d) vervoermiddelen die op zodanige wijze worden of kunnen worden gebruikt dat 

redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij bedoeld zijn om te worden gebruikt bij met 

de douanewetgeving strijdige handelingen. 
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ARTIKEL 4 

 

Ongevraagde bijstand 

 

De partijen verlenen elkaar, in overeenstemming met hun wettelijke bepalingen, op eigen 

initiatief bijstand indien zij dit noodzakelijk achten voor de correcte toepassing van de 

douanewetgeving, in het bijzonder door informatie te verstrekken die zij hebben verkregen 

over: 

 

- activiteiten die met de douanewetgeving strijdige handelingen zijn of lijken te zijn en 

die van belang kunnen zijn voor de andere partij; 

 

- nieuwe middelen of methoden die worden gebruikt om met de douanewetgeving 

strijdige handelingen te verrichten; 

 

- goederen waarvan bekend is dat zij het voorwerp vormen van met de douanewetgeving 

strijdige handelingen; 

 

- natuurlijke personen of rechtspersonen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat 

zij bij met de douanewetgeving strijdige handelingen betrokken zijn of waren; 

 

- vervoermiddelen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij zijn, worden of 

kunnen worden gebruikt bij met de douanewetgeving strijdige handelingen. 
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ARTIKEL 5 

 

Verstrekking van documenten en kennisgeving van besluiten 

 

Op aanvraag van de verzoekende autoriteit neemt de aangezochte autoriteit, in overeen-

stemming met haar wettelijke bepalingen, alle maatregelen die nodig zijn voor 

 

- de verstrekking van documenten; of 

 

- de kennisgeving van besluiten 

 

- van de verzoekende autoriteit in verben met de toepassing van dit protocol aan 

adressaten die op het grondgebied van de aangezochte autoriteit verblijven of gevestigd 

zijn. 

 

Verzoeken om de verstrekking van documenten of de kennisgeving van besluiten worden 

schriftelijk aan de aangezochte autoriteit gericht in een officiële taal van die autoriteit of in 

een voor die autoriteit aanvaardbare taal. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand 

 

1. Verzoeken in het kader van dit protocol worden schriftelijk gedaan. Zij gaan vergezeld 

van de documenten die voor de behandeling van het verzoek noodzakelijk zijn. In spoed-

eisende gevallen kunnen verzoeken ook mondeling worden gedaan, mits zij onmiddellijk 

schriftelijk worden bevestigd. 
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2. De overeenkomstig lid 1 van dit artikel ingediende verzoeken bevatten de volgende 

gegevens: 

 

a) de verzoekende autoriteit; 

 

b) de maatregel waarom wordt gevraagd; 

 

c) het voorwerp en de reden van het verzoek; 

 

d) de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en andere juridische 

aspecten; 

 

e) zo nauwkeurig en volledig mogelijke informatie over de natuurlijke personen op wie of 

rechtspersonen waarop het onderzoek betrekking heeft; 

 

f) een samenvatting van de feiten en van het reeds uitgevoerde onderzoek. 

 

3. De verzoeken worden ingediend in een officiële taal van de aangezochte autoriteit of in 

een voor die autoriteit aanvaardbare taal. Deze eis geldt niet voor de in lid 1 bedoelde 

documenten bij het verzoek. 

 

4. Indien een verzoek niet aan de hierboven vermelde vormvereisten voldoet, kan worden 

verzocht het te corrigeren of aan te vullen; in de tussentijd kan opdracht worden gegeven tot 

conservatoire maatregelen. 
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ARTIKEL 7 

 

Uitvoering van verzoeken 

 

1. Binnen de grenzen van haar bevoegdheden en de haar beschikbare middelen behandelt 

de aangezochte autoriteit een verzoek om bijstand van de verzoekende autoriteit door de 

informatie te verstrekken waarover zij al beschikt, of door het nodige onderzoek te verrichten 

of te laten verrichten naar handelingen die strijdig met de douanewetgeving zijn of dit in de 

ogen van de verzoekende autoriteit lijken te zijn. 

 

Voor dit administratieve onderzoek gaat de aangezochte autoriteit, of de andere bevoegde 

autoriteit tot wie deze zich heeft gericht, te werk als handelde zij ten eigen behoeve of op 

verzoek van een andere autoriteit van dezelfde partij. 

 

De aangezochte autoriteit deelt de resultaten van dit administratieve onderzoek mede aan de 

verzoekende autoriteit. 

 

2. Indien de aangezochte autoriteit niet de juiste autoriteit is om aan het verzoek om 

bijstand te voldoen, geeft zij het verzoek door aan de bevoegde autoriteit, en vraagt zij deze 

autoriteit om medewerking. In een dergelijk geval zijn de bepalingen van deze overeenkomst 

van dienovereenkomstige toepassing op die autoriteit. De verzoekende autoriteit wordt 

hiervan in kennis gesteld. 

 

3. Aan verzoeken om bijstand wordt voldaan overeenkomstig de desbetreffende wetgeving 

van de aangezochte partij. 
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4. De verzoekende en de aangezochte autoriteit kunnen, op door laatstgenoemde gestelde 

voorwaarden, overeenkomen dat door de verzoekende autoriteit aangewezen ambtenaren 

aanwezig mogen zijn bij het in lid 1 bedoelde administratieve onderzoek en dat zij toegang 

krijgen tot dezelfde panden en dezelfde documenten als de aangezochte autoriteit, teneinde 

informatie te verzamelen over activiteiten die met de douanewetgeving strijdige handelingen 

zijn of kunnen zijn, die de verzoekende autoriteit voor de toepassing van dit protocol nodig 

heeft. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Vorm waarin de informatie moet worden verstrekt 

 

1. De aangezochte autoriteit deelt de uitslag van het ingestelde onderzoek schriftelijk aan 

de verzoekende autoriteit mede en voegt daarbij de relevante documenten, gewaarmerkte 

afschriften of andere stukken. 

 

2. Deze informatie mag in de vorm van computerbestanden worden verstrekt, tenzij de 

verzoekende autoriteit om een andere wijze van mededeling verzoekt. 

 

3. Originelen van documenten worden uitsluitend op verzoek verstrekt wanneer gewaar-

merkte afschriften niet toereikend zijn. Deze originelen worden ten spoedigste geretourneerd. 
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ARTIKEL 9 

 

Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend 

 

1. Bijstand kan worden geweigerd of van bepaalde voorwaarden of eisen afhankelijk 

worden gesteld wanneer een partij van oordeel is dat bijstand op grond van dit protocol: 

 

a) de soevereiniteit van Oekraïne of van een lidstaat van de Unie waaraan op grond van dit 

protocol om bijstand is gevraagd, zou kunnen aantasten; of 

 

b) de openbare orde, de veiligheid of andere wezenlijke belangen in gevaar zou kunnen 

brengen, in het bijzonder in de in artikel 10, lid 2, bedoelde gevallen; of 

 

c) een inbreuk zou betekenen op wettelijk beschermde industriële, handels- of beroeps-

geheimen.  

 

2. De aangezochte autoriteit kan de bijstand uitstellen indien deze een lopend onderzoek of 

een lopende strafvervolging of procedure zou verstoren. In dat geval pleegt de aangezochte 

autoriteit overleg met de verzoekende autoriteit om na te gaan of bijstand kan worden 

verleend op door de aangezochte autoriteit te stellen voorwaarden. 

 

3. Wanneer de verzoekende autoriteit om een vorm van bijstand verzoekt die zij 

desgevraagd zelf niet zou kunnen verlenen, vermeldt zij dit in haar verzoek. De aangezochte 

autoriteit is vrij te bepalen hoe zij op een dergelijk verzoek reageert. 

 



EU/UA/P2/nl 11 

4. In de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde gevallen moeten het besluit van de 

aangezochte autoriteit en de redenen ervan onverwijld aan de verzoekende autoriteit worden 

medegedeeld. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

Doorgifte van informatie en geheimhoudingsplicht 

 

1. Alle informatie die, in welke vorm dan ook, op grond van dit protocol wordt verstrekt, 

heeft een vertrouwelijk karakter of is alleen bestemd voor beperkte verspreiding, afhankelijk 

van de toepasselijke voorschriften van elk van de partijen. De verstrekte gegevens vallen 

onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming die door de desbetreffende 

wetgeving van de ontvangende partij, dan wel door de desbetreffende bepalingen die op de 

autoriteiten van de EU-partij van toepassing zijn, aan dergelijke gegevens wordt geboden. 

 

2. Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden doorgegeven wanneer de partij die de 

gegevens ontvangt, zich ertoe verbindt deze gegevens een passend beschermingsniveau toe te 

kennen, in overeenstemming met de normen en juridische instrumenten die zijn bedoeld in 

artikel 15 van titel III, Justitie, vrijheid en veiligheid, van deze overeenkomst.  

 

3. Het gebruik van op grond van dit protocol verkregen informatie in gerechtelijke of 

administratieve procedures betreffende met de douanewetgeving strijdige handelingen wordt 

beschouwd als gebruik voor de toepassing van dit protocol. De partijen kunnen derhalve bij 

de bewijsvoering, in verslagen en getuigenissen en bij procedures die bij rechtbanken 

aanhangig worden gemaakt, gebruikmaken van de informatie die zij op grond van dit protocol 

hebben verkregen en van de documenten waarin zij op grond van dit protocol inzage hebben 

gekregen. De bevoegde instantie die de informatie heeft verstrekt of die inzage heeft gegeven 

in de documenten, wordt van dergelijk gebruik in kennis gesteld. 
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4. De verkregen informatie wordt uitsluitend voor de toepassing van dit protocol gebruikt. 

Indien een van de partijen dergelijke informatie voor andere doeleinden wenst te gebruiken, 

moet zij de autoriteit die de informatie heeft verstrekt vooraf om schriftelijke toestemming 

vragen. Voor dit gebruik gelden dan de eventueel door deze instantie vastgestelde 

beperkingen. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Deskundigen en getuigen 

 

Een onder een aangezochte autoriteit ressorterende ambtenaar kan worden gemachtigd om, 

binnen de grenzen van de hem verleende machtiging, als deskundige of getuige te verschijnen 

in gerechtelijke of administratieve procedures betreffende onder dit protocol vallende 

aangelegenheden en daarbij de voor de procedure noodzakelijke voorwerpen, documenten of 

gewaarmerkte afschriften voor te leggen. In de dagvaarding dient uitdrukkelijk te worden 

vermeld voor welke rechterlijke of administratieve instantie de ambtenaar moet verschijnen 

en over welke aangelegenheid en in welke functie of hoedanigheid hij zal worden 

ondervraagd. 
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ARTIKEL 12 

 

Kosten van de bijstand 

 

De partijen brengen elkaar geen kosten in rekening voor uitgaven die op grond van dit 

protocol worden gedaan, met uitzondering van eventuele uitgaven voor deskundigen en 

getuigen en voor tolken en vertalers die niet in overheidsdienst zijn. 

 

 

ARTIKEL 13 

 

Tenuitvoerlegging 

 

1. Dit protocol wordt ten uitvoer gelegd door de centrale douaneautoriteit van Oekraïne, 

enerzijds, en de bevoegde diensten van de Europese Commissie en, in voorkomend geval, de 

douaneautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, anderzijds. Zij stellen alle voor de 

toepassing van dit protocol noodzakelijke praktische maatregelen en regelingen vast, rekening 

houdend met de geldende voorschriften, met name op het gebied van de gegevens-

bescherming. Zij kunnen de bevoegde instanties aanbevelingen doen over wijzigingen die 

naar hun oordeel in dit protocol moeten worden aangebracht. 

 

2. De partijen verstrekken elkaar de lijsten van de autoriteiten die door hen gemachtigd 

zijn dit protocol uit te voeren, en werken deze regelmatig bij. 

 

3. De partijen plegen onderling overleg en lichten elkaar in over alle uitvoerings-

bepalingen die zij op grond van dit protocol vaststellen. 
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ARTIKEL 14 

 

Andere overeenkomsten 

 

1. Met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van de Europese Unie en haar 

lidstaten, en onverminderd lid 2 van dit artikel: 

 

- laat dit protocol de verplichtingen van de partijen krachtens andere internationale 

overeenkomsten of verdragen, waaronder bilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse 

bijstand die tussen afzonderlijke lidstaten en Oekraïne zijn of kunnen worden gesloten, 

onverlet; 

 

- wordt dit protocol geacht een aanvulling te vormen op overeenkomsten inzake weder-

zijdse bijstand die tussen afzonderlijke lidstaten en Oekraïne zijn of kunnen worden 

gesloten;  

 

- staat dit protocol niet in de weg aan uitgebreidere wederzijdse bijstand die uit hoofde 

van dergelijke overeenkomsten kan worden verleend; en 

 

- doet dit protocol geen afbreuk aan de bepalingen van de Europese Unie betreffende de 

doorgifte, tussen de bevoegde diensten van de Europese Commissie en de douane-

autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, van gegevens die op grond van dit 

protocol zijn verkregen en die van belang kunnen zijn voor de Europese Unie. 
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2. Dit protocol prevaleert boven bilaterale overeenkomsten inzake wederzijdse bijstand die 

tussen afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie en Oekraïne zijn of kunnen worden 

gesloten, indien de bepalingen van die overeenkomsten strijdig zijn met die van dit protocol.  

 

 

ARTIKEL 15 

 

Overleg 

 

Ten aanzien van vraagstukken in verben met de toepassing van dit protocol plegen de partijen 

onderling overleg om deze op te lossen in het kader van het bij artikel 83 van hoofdstuk 5 

(Douane en handelsbevordering) van titel IV van deze overeenkomst ingestelde subcomité 

Douane.  
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PROTOCOL III 

INZAKE EEN KADEROVEREENKOMST 

TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN OEKRAÏNE  

INZAKE DE ALGEMENE BEGINSELEN  

VOOR DEELNAME VAN OEKRAÏNE AAN EU-PROGRAMMA’S 
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DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 

 

 

ARTIKEL 1 

 

Oekraïne mag deelnemen aan alle huidige en toekomstige programma’s van de Unie die 

overeenkomstig de bepalingen tot vaststelling van die programma’s voor het land openstaan. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Oekraïne levert een financiële bijdrage aan de algemene begroting van de Unie in overeen-

stemming met de specifieke programma’s waaraan het deelneemt. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Vertegenwoordigers van Oekraïne mogen als waarnemers de vergaderingen bijwonen van de 

beheerscomités die belast zijn met het toezicht op de programma’s waaraan Oekraïne een 

financiële bijdrage levert, voor zover deze betrekking hebben op onderwerpen die Oekraïne 

aangaan. 
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ARTIKEL 4 

 

Ten aanzien van projecten en initiatieven die door deelnemers uit Oekraïne worden ingediend, 

gelden in het kader van de betrokken programma’s voor zover mogelijk dezelfde voor-

waarden, regels en procedures als voor de lidstaten. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

De specifieke voorwaarden betreffende de deelname van Oekraïne aan de verschillende 

programma’s, met name de verschuldigde financiële bijdrage en de rapportage- en evaluatie-

procedures, worden vastgesteld in een memorandum van overeenstemming tussen de 

Commissie en de bevoegde autoriteiten van Oekraïne, op basis van de criteria die in het kader 

van de betrokken programma’s zijn bepaald. 

 

Als Oekraïne op grond van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1638/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 houdende algemene bepalingen tot invoering van 

een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument of van een soortgelijke toekomstige 

verordening betreffende externe bijstand van de Unie aan Oekraïne, de Unie om externe 

bijstand voor deelname aan een EU-programma verzoekt, worden de voorwaarden voor het 

gebruik door Oekraïne van de externe bijstand van de Unie in een financieringsovereenkomst 

vastgesteld, waarbij met name artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1638/2006 in acht wordt 

genomen. 
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ARTIKEL 6 

 

Overeenkomstig Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 

Europese Gemeenschappen wordt in de krachtens artikel 5 gesloten memoranda van overeen-

stemming bepaald dat financiële controles of audits en andere controles, zoals administratieve 

onderzoeken, worden verricht door of onder toezicht van de Europese Commissie, het 

Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) en de Rekenkamer. 

 

Er worden gedetailleerde bepalingen in opgenomen inzake financiële controle en audits, 

administratieve maatregelen, sancties en invordering, waarbij aan de Europese Commissie, 

OLAF en de Rekenkamer bevoegdheden worden toegekend die gelijkwaardig zijn met hun 

bevoegdheden ten aanzien van begunstigden of contractanten die in de Unie zijn gevestigd. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Dit protocol is van toepassing gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

 

Elk van beide partijen kan dit protocol opzeggen door schriftelijke kennisgeving aan de 

andere partij. Dit protocol verstrijkt zes maanden na de datum van die kennisgeving. 
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Beëindiging van dit protocol als gevolg van opzegging door een van de partijen is niet van 

invloed op de controles die overeenkomstig de artikelen 5 en 6 worden uitgevoerd. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit protocol, en vervolgens iedere drie jaar, 

kunnen de partijen de tenuitvoerlegging van het protocol evalueren aan de hand van de 

werkelijke deelname van Oekraïne aan een of meer EU-programma’s. 

 



EU/UA/JD/nl 1 

GEZAMENLIJKE VERKLARING 

 

 

De Europese Unie, hierna de "EU" genoemd, wijst erop dat landen die met de EU een 

douane-unie tot stand hebben gebracht, hun handelsregeling moeten aanpassen aan die van de 

EU en dat sommige van hen een preferentiële overeenkomst moeten sluiten met landen die 

met de EU een preferentiële overeenkomst hebben gesloten. 

 

De partijen nemen er in dit verband nota van dat Oekraïne onderhandelingen moet openen 

met landen 

 

a) die met de EU een douane-unie tot stand hebben gebracht en 

 

b) waarvan de producten niet in aanmerking komen voor de tariefconcessies ingevolge 

deze overeenkomst,  

 

teneinde met hen in overeenstemming met artikel XXIV van de GATT een bilaterale overeen-

komst tot instelling van een vrijhandelszone te sluiten (waardoor nagenoeg alle handel wordt 

bestreken). Oekraïne opent zo spoedig mogelijk onderhandelingen, zodat bovenbedoelde 

overeenkomst op een zo vroeg mogelijk tijdstip na de inwerkingtreding van deze overeen-

komst in werking kan treden.  
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