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Intitulé

: LANDSVERORDENING van 21 december 2001 houdende bepalingen inzake een nieuwe douanenomenclatuur

Citeertitel: Eenvormige landsverordening geharmoniseerd systeem
Vindplaats : AB 2002 no. 7 (inwtr. AB 2008 no. no. 27)
Wijzigingen: Geen
===================================================================
Artikel 1
Het tariefposten-classificatiesysteem met betrekking tot de invoerrechten in Aruba wordt vastgesteld overeenkomstig de in de bijlage
bij deze landsverordering opgenomen classificatie met bijbehorende algemene regels voor de interpretatie, goederenomschrijvingen, cijfercoderingen en aantekeningen.
Artikel 2
1. Wijzigingen van het geharmoniseerde systeem die overeenkomstig
artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen
(Trb. 1985,108) zijn aanvaard, gelden vanaf het tijdstip van hun inwerkingtreding als wijzigingen van het tariefposten-classificatiesysteem, bedoeld in artikel 1.
2. De in het eerste lid bedoelde wijzigingen worden bekendgemaakt
in het blad waarin van Landswege de officiële berichten worden opgenomen.
Artikel 3
1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
2. Zij kan worden aangehaald als Eenvormige landsverordening geharmoniseerd systeem.

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1
VAN DE EENVORMIGE LANDSVERORDENING
GEHARMONISEERD SYSTEEM (AB 2002 no. 7)
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Algemene regels voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem
Voor de indeling van goederen in de nomenclatuur gelden de volgende bepalingen:
1.
De tekst van de opschriften van de afdelingen, van de hoofdstukken en van de onderdelen
van hoofdstukken wordt geacht slechts als aanwijzing te gelden; voor de indeling zijn
wettelijk bepalend de bewoordingen van de posten en de aantekeningen op de afdelingen of
op de hoofdstukken en - voor zover dit niet in strijd is met de bewoordingen van bedoelde posten en aantekeningen - de navolgende regels.
2.
a)
De vermelding van een goed in een post heeft eveneens betrekking op dat goed in
niet-complete of in niet-afgewerkte staat, voor zover dit de essentiële kenmerken
van het complete of het afgewerkte goed vertoont. Deze vermelding heeft eveneens
betrekking op een compleet of een afgewerkt goed of een op grond van de voorgaande
volzin als zodanig aan te merken goed, indien het wordt aangeboden in gedemonteerde
of in niet-gemonteerde staat.
b)
Onder een in een post vermelde stof wordt niet alleen verstaan die stof in zuivere
staat, doch ook vermengd of verbonden met andere stoffen. Evenzo worden onder werken van een genoemde stof niet alleen verstaan die werken die geheel uit die stof
bestaan, doch ook werken die gedeeltelijk uit die stof bestaan. De vorenbedoelde
mengsels en samengestelde werken worden ingedeeld met inachtneming van de onder 3
vermelde beginselen.
3.
Indien goederen met toepassing van het bepaalde onder 2 b of om enige andere reden vatbaar zijn voor indeling onder twee of meer posten, geschiedt de indeling als volgt:
a)
de post met de meest specifieke omschrijving heeft voorrang boven posten met een
meer algemene strekking. Indien echter twee of meer posten elk afzonderlijk slechts
betrekking hebben op een gedeelte van de stoffen of bestanddelen waaruit een mengsel of een goed is samengesteld of op een gedeelte van de artikelen, in het geval
van goederen in stellen of assortimenten opgemaakt van de verkoop in het klein,
worden die posten, met betrekking tot bedoelde mengsels en goederen, aangemerkt als
even specifiek, zelfs indien een van de posten daarvan een volledigere of nauwkeurigere omschrijving geeft;
b)
mengsels, werken die zijn samengesteld uit of met verschillende stoffen dan wel
zijn vervaardigd door samenvoeging van verschillende goederen, zomede goederen in
stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein, waarvan de indeling niet mogelijk is aan de hand van het bepaalde onder 3 a, worden ingedeeld naar
de stof of naar het goed waaraan de mengsels, de werken, de stellen of de assortimenten hun wezenlijk karakter ontlenen, indien dit kan worden bepaald;
c)
in de gevallen waarin de indeling aan de hand van het bepaalde onder 3 a en 3 b
niet mogelijk is, wordt van de verschillende in aanmerking komende posten, de post
toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.
4.
Goederen die niet kunnen worden ingedeeld overeenkomstig vorenstaande regels, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de goederen waarmede zij de meeste overeenkomst vertonen.
5.
Voor de hierna genoemde goederen gelden daarenboven de volgende regels:
a)
etuis, foedralen en koffers voor camera's, voor muziekinstrumenten of voor wapens,
dozen voor tekeninstrumenten, juwelenkistjes en dergelijke bergingsmiddelen, speciaal gevormd of ingericht voor het opbergen van een bepaald artikel of van een stel
of assortiment van artikelen, geschikt voor herhaald gebruik en aangeboden met de
artikelen waarvoor zij bestemd zijn, worden ingedeeld onder dezelfde post als die
artikelen indien ze van de soort zijn die normaal daarmee wordt verkocht. Deze regel geldt echter niet voor bergingsmiddelen die aan het geheel het wezenlijk karakter verlenen;
b)
behoudens het bepaalde onder 5 a worden gevulde verpakkingsmiddelen ingedeeld met
de verpakte goederen indien zij van de soort zijn die normaal als verpakking voor
die goederen wordt gebruikt. Deze regel is niet verplichtend voor verpakkingsmiddelen die klaarblijkelijk geschikt zijn voor herhaald gebruik.
6.
Voor de indeling van goederen onder de onderverdelingen van een post, zijn wettelijk bepalend de bewoordingen van die onderverdelingen en de aanvullende aantekeningen, alsmede
"mutatis mutandis" de vorenstaande regels, met dien verstande dat uitsluitend onderverdelingen van gelijke rangorde met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor de toepassing
van deze regel en voor zover niet anders is bepaald, zijn de aantekeningen op de afdelingen en op de hoofdstukken eveneens van toepassing.
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Afdeling I
Levende dieren en producten van het dierenrijk
Aantekeningen
1.

Voor zover niet anders is bepaald, heeft de vermelding in deze afdeling van dieren van
een bepaald geslacht of soort eveneens betrekking op de jonge dieren van dat geslacht of
die soort.

2.

Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder "gedroogd" eveneens
verstaan: gedehydreerd, geëvaporeerd of gelyofiliseerd.
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Hoofdstuk 1
Levende dieren
Aantekening
1.

Postnr.

Dit hoofdstuk omvat alle levende dieren, met uitzondering van:
a)
vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, bedoeld bij de
posten 03.01, 03.06 en 03.07;
b)
culturen van micro-organismen en andere producten, bedoeld bij post 30.02;
c)
dieren bedoeld bij post 95.08.

GS-code

01.01

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels:
0101.11
0101.19
0101.20

01.02

-

paarden:
- fokdieren van zuiver ras
- andere
ezels, muildieren en muilezels

Levende runderen:
0102.10
0102.90

01.03

- fokdieren van zuiver ras
- andere
Levende varkens:

0103.10
0103.91
0103.92
01.04

-

fokdieren van zuiver ras
andere:
- met een gewicht van minder dan 50 kg
- met een gewicht van 50 kg of meer

Levende schapen en geiten:
0104.10
0104.20

01.05

- schapen
- geiten
Levend pluimvee (hanen, kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders):

0105.92
0105.93
0105.99

-

0106.00

Andere levende dieren

0105.11
0105.12
0105.19

01.06

Omschrijving

met een gewicht van niet meer dan 185 g:
- hanen en kippen
- kalkoenen
- ander
ander:
- hanen en kippen, met een gewicht van niet meer dan 2 000 g
- hanen en kippen, met een gewicht van meer dan 2000 g
- ander

---- O ---Opmerkingen
1. Onderverdelingen 01.05
Binnen post 01.05 (levend pluimvee) is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor kalkoenen. Daarnaast is voor hanen en kippen onderscheid gemaakt tussen die voor de slacht en andere (onderscheid naar gewicht: meer of minder dan 2000 g).
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Hoofdstuk 2
Vlees en eetbare slachtafvallen
Aantekening
1.

Postnr.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
wat de posten 02.01 tot en met 02.08 en post 02.10 betreft, producten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie;
b)
darmen, blazen en magen van dieren (post 05.04) en dierlijk bloed (post 05.11 of
30.02);
c)
dierlijk vet, ander dan bedoeld bij post 02.09 (hoofdstuk 15).

GS-code

02.01

Vlees van runderen, vers of gekoeld:
0201.10
0201.20
0201.30

02.02

- hele en halve dieren
- andere delen, met been
- zonder been
Vlees van runderen, bevroren:

0202.10
0202.20
0202.30
02.03

- hele en halve dieren
- andere delen, met been
- zonder been
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

0203.11
0203.12
0203.19
0203.21
0203.22
0203.29
02.04

-

vers of gekoeld:
- hele en halve dieren
- hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been
- ander
bevroren:
- hele en halve dieren
- hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been
- ander

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren:
0204.10
0204.21
0204.22
0204.23
0204.30
0204.41
0204.42
0204.43
0204.50

02.05

Omschrijving

0205.00

02.06

-

hele en halve lammeren, vers of gekoeld
ander vlees van schapen, vers of gekoeld:
- hele en halve dieren
- andere delen, met been
- zonder been
hele en halve lammeren, bevroren
ander vlees van schapen, bevroren:
hele en halve dieren
- andere delen, met been
- zonder been
vlees van geiten

Vlees van paarden, van ezels, van muildieren of van muilezels, vers, gekoeld
of bevroren
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
0206.21
0206.22
0206.29
0206.30
0206.41
0206.49
0206.80
0206.90

-

van runderen, vers of gekoeld
van runderen, bevroren:
- tongen
- levers
- andere
van varkens, vers of gekoeld
van varkens, bevroren:
- levers
- andere
andere, vers of gekoeld
andere, bevroren
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02.07

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee (bedoeld bij post 01.05), vers,
gekoeld of bevroren:
0207.11
0207.12
0207.13
0207.14
0207.24
0207.25
0207.26
0207.27
0207.32
0207.33
0207.34
0207.35
0207.36

02.08

02.09

-

van hanen of van kippen:
- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld
- niet in stukken gesneden, bevroren
- delen en slachtafvallen, vers of gekoeld
- delen en slachtafvallen, bevroren
van kalkoenen:
- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld
- niet in stukken gesneden, bevroren
- delen en slachtafvallen, vers of gekoeld
- delen en slachtafvallen, bevroren
van eenden, van ganzen of van parelhoenders:
- niet in stukken gesneden, vers of gekoeld
- niet in stukken gesneden, bevroren
- vette levers (foies gras), vers of gekoeld
- andere, vers of gekoeld
- andere, bevroren

Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen, vers, gekoeld of bevroren:
0208.10
0208.20
0208.90

- van konijnen of van hazen
- kikkerbilletjes
- andere

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

02.10

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel
en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie:
0210.11
0210.12
0210.19
0210.20
0210.90

-

vlees van varkens:
- hammen en schouders, alsmede delen daarvan, met been
- buiken (buikspek) en delen daarvan
- ander
vlees van runderen
andere, meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie daaronder begrepen
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 02.07
De onderverdelingen van post 02.07 (vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee) zijn geherstructureerd, zodat de diverse vlees an slachtafvallen nu per soort zijn gegroepeerd. Bevroren
levers zijn bij de andere soorten bevroren slachtafvallen gegroepeerd.
2. Post 02.09
De tekst van deze post is aangepast, teneinde de draagwijdte daarvan te verduidelijken.
Hoofdstuk 3
Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
de in zee levende zoogdieren (post 01.06) en vlees daarvan (post 02.08 of 02.10);
b)
vis (levers, kuit en hom daaronder begrepen), schaaldieren, weekdieren en andere
ongewervelde waterdieren, dood en naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich
bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie (hoofdstuk 5); meel, poeder en pellets van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie (post 23.01);
c)
kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit (post 16.04).

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als "pellets" aangemerkt, producten die,
door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een kleine hoeveelheid, in de vorm
van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.
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Postnr.

GS-code

03.01

Omschrijving
Levende vis:

0301.10
0301.91
0301.92
0301.93
0301.99
03.02

- siervis
- andere levende vis:
- - forel
(Salmo
trutta,
Oncorhynchus
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
Oncorhynchus chrysogaster)
- - paling of aal (Anguilla spp.)
- - karper
- - andere

mykiss,
Oncorhynchus
clarki,
gilae, Oncorhynchus apache en

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post
03.04:
0302.11
0302.12

0302.19
0302.21
0302.22
0302.23
0302.29
0302.31
0302.32
0302.33
0302.39
0302.40
0302.50
0302.61
0302.62
0302.63
0302.64
0302.65
0302.66
0302.69
0302.70
03.03

- zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus
chrysogaster)
- - 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)
- - andere
- platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
- - schol (Pleuronectes platessa)
- - tong (Solea spp.)
- - andere
- tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - witte tonijn (Thunnus alalunga)
- - geelvintonijn (Thunnus albacares)
- - boniet
- - andere
- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom
en kuit
- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering
van levers, hom en kuit
- andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella
spp.) en sprot (Sprattus sprattus)
- - schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
- - koolvis (Pollachius virens)
- - makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
- - haai
- - paling of aal (Anguilla spp.)
- - andere
- levers, hom en kuit
Bevroren vis, andere dan visfilets en ander visvlees bedoeld bij post 03.04:

0303.10

0303.21
0303.22
0303.29
0303.31
0303.32
0303.33
0303.39
0303.41
0303.42

- Pacifische zalm (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou en
Oncorhynchus rhodurus), met uitzondering van levers, hom en kuit
- andere zalmachtigen (Salmonidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - forel (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache en Oncorhynchus
chrysogaster)
- - Atlantische zalm (Salmo salar) en Donauzalm (Hucho hucho)
- - andere
- platvis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
en Citharidae), met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - heilbot (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
- - schol (Pleuronectes platessa)
- - tong (Solea spp.)
- - andere
- tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - witte tonijn (Thunnus alalunga)
- - geelvintonijn (Thunnus albacares)

9

0303.43
0303.49
0303.50
0303.60
0303.71
0303.72
0303.73
0303.74
0303.75
0303.76
0303.77
0303.78
0303.79
0303.80
03.04

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren:
0304.10
0304.20
0304.90

03.05

- vers of gekoeld
- filets, bevroren
- ander
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
0305.20
0305.30
0305.41

0305.42
0305.49
0305.51
0305.59
0305.61
0305.62
0305.63
0305.69
03.06

03.07

- - boniet
- - andere
- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii), met uitzondering van levers, hom
en kuit
- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), met uitzondering
van levers, hom en kuit
- andere vis, met uitzondering van levers, hom en kuit:
- - sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella's (Sardinella
spp.) en sprot (Sprattus sprattus)
- - schelvis (Melanogrammus aeglefinus)
- - koolvis (Pollachius virens)
- - makreel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
- - haai
- - paling of aal (Anguilla spp.)
- - zeebaars (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)
- - heek (Merluccius spp., Urophycis spp.)
- - andere
- levers, hom en kuit

-

-

meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie
vislevers, hom en kuit, gedroogd, gerookt, gezouten of gepekeld
visfilets, gedroogd, gezouten of gepekeld, doch niet gerookt
gerookte vis, filets daaronder begrepen:
- 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)
- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- andere
gedroogde vis, ook indien gezouten, doch niet gerookt:
- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- andere
vis, gezouten doch niet gedroogd of gerookt, alsmede gepekelde vis:
- haring (Clupea harengus, Clupea pallasii)
- kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
- ansjovis (Engraulis spp.)
- andere

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:
0306.11
0306.12
0306.13
0306.14
0306.19

-

0306.21
0306.22
0306.23
0306.24
0306.29

-

bevroren:
- langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
- zeekreeften (Homarus spp.)
- garnalen
- krabben
- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie
niet bevroren:
- langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
- zeekreeften (Homarus spp.)
- garnalen
- krabben
- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren,
gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaalen weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan
schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
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0307.10
0307.21
0307.29
0307.31
0307.39
0307.41
0307.49
0307.51
0307.59
0307.60
0307.91
0307.99

- oesters
- jakobsschelpen en andere schelpdieren van de geslachten "Pecten", "Chlamys"
of "Placopecten":
- - levend, vers of gekoeld
- - andere
- mosselen (Mytilus spp., Perna spp.):
- - levend, vers of gekoeld
- - andere
- inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); pijlinktvissen (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
- - levend, vers of gekoeld
- - andere
- achtarmige inktvissen (Octopus spp.):
- - levend, vers of gekoeld
- - andere
- eetbare slakken, andere dan zeeslakken
- andere, daaronder begrepen meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie:
- - levend, vers of gekoeld
- - andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen posten 03.01 en 03.02
De teksten van de onderverdelingen 0301.91, 0302. 11 en 0303.21 zijn aangepast aan de modernere
wetenschappelijke benamingen voor de bij die onderverdelingen bedoelde vissoorten. Bovendien is
de draagwijdte van deze onderverdelingen herzien. Forel van de soorten Oncorhynchus apache en
Oncorhynchus chrysogaster vallen nu eveneens onder deze onderverdelingen.
2. Onderverdelingen posten 03.02, 03.03 en 03.05
In de onderverdelingen 0302.12, 0303.10 en 0305.41 is de wetenschappelijke benaming voor Pacifische zalm verduidelijkt.
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Hoofdstuk 4
Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong,
elders genoemd noch elders onder begrepen
Aantekeningen
1.

Als "melk" wordt aangemerkt volle melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk.

2.

Voor de toepassing van post 04.05:
a)
worden als "boter" aangemerkt, natuurlijke boter, boter van wei en "gerecombineerde" boter (vers, gezouten of ranzig, ook indien in luchtdichte verpakkingen) uitsluitend verkregen van melk, met een melkvetgehalte van 80 of meer doch niet meer
dan 95 gewichtspercenten, met een gehalte aan vetvrije vaste melkbestanddelen van
niet meer dan 2 gewichtspercenten en met een watergehalte van niet meer dan 16 gewichtspercenten. Boter bevat geen toegevoegde emulgeermiddelen, maar mag natriumchloride, voedingskleurstoffen, neutraliserende zouten en onschadelijke culturen
van melkzuurbacteriën bevatten;
b)
worden als "zuivelpasta's" aangemerkt, smeerbare emulsies van het type water-in-olie, die melkvet als enige vetstof bevatten en waarvan het melkvetgehalte
39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten bedraagt.

3.

Producten verkregen door de concentratie van wei waaraan melk of melkvet is toegevoegd,
worden als kaas ingedeeld onder post 04.06, voor zover zij voldoen aan de drie volgende
criteria:
a)
een melkvetgehalte, berekend op de droge stof, van 5 gewichtspercenten of meer;
b)
een gehalte aan droge stof van ten minste 70 doch niet meer dan 85 gewichtspercenten;
c)
in vorm gebracht zijn of geschikt zijn om in vorm gebracht te worden.

4.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
producten verkregen uit wei, bevattende meer dan 95 gewichtspercenten lactose, uitgedrukt in kristalwatervrije lactose berekend op de droge stof (post 17.02);
b)
albuminen (daaronder begrepen concentraten van twee of meer weiproteïnen, bevattende meer dan 80 gewichtspercenten weiproteïnen, berekend op de droge stof) (post
35.02) en globulinen (post 35.04).

Aanvullende aantekeningen
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 0404.10 worden als "gewijzigde wei" aangemerkt,
producten die bestaan uit weibestanddelen, dat wil zeggen wei waaruit de lactose, de
proteïnen of de mineralen geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, wei waaraan natuurlijke weibestanddelen zijn toegevoegd en producten verkregen door het mengen van natuurlijke weibestanddelen.

2.

Voor de toepassing van onderverdeling 0405.10 omvat het begrip "boter" niet gedehydrateerde boter of ghee (onderverdeling 0405.90).

Postnr.

GS-code

04.01

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

0401.10
0401.20
0401.30
04.02

- met een vetgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent
- met een vetgehalte van meer dan 1 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
- met een vetgehalte van meer dan 6 gewichtspercenten
Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

0402.10

0402.21
0402.29
0402.91
0402.99
04.03

- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van niet
meer dan 1,5 gewichtspercent
- in poeder, in korrels of in andere vaste vorm, met een vetgehalte van meer
dan 1,5 gewichtspercent:
- - zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
- - andere
- andere:
- - zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
- - andere
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
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0403.90
04.04

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
0404.90

04.05

- wei en gewijzigde wei, ook indien ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
- andere
Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen; zuivelpasta's:

0405.10
0405.20
0405.90
04.06

04.07

- andere

- boter
- zuivelpasta's
- andere
Kaas en wrongel:

0406.10
0406.20
0406.30
0406.40
0406.90

-

0407.00

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

04.08

verse (niet-gerijpte) kaas, weikaas daaronder begrepen en wrongel
kaas van alle soorten, geraspt of in poeder
smeltkaas, niet geraspt noch in poeder
blauw-groen geaderde kaas
andere kaas

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:

0408.91
0408.99

-

04.09

0409.00

Natuurhonig

04.10

0410.00

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

0408.11
0408.19

eigeel:
- gedroogd
- ander
andere:
- gedroogd
- andere

---- O ---Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 4
Zuivelpasta's zijn in dezelfde post gegroepeerd als natuurlijke boter (post 04.05), waardoor de
bepalingen in hoofdstuk 4 voor boter aanzienlijk zijn aangepast.
2. Nieuwe aantekening 2
Een nieuwe aantekening 2 is ingevoegd teneinde de draagwijdte van de begrippen "boter" en "zuivelpasta's" vast te stellen. Het onderscheid is ruwweg gesproken gebaseerd op het melkvetgehalte
(80 tot 95 gewichtspercenten voor boter en 39 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten voor
de zuivelpasta's).
Zuivelpasta's met een gehalte aan melkvet van minder dan 39 gewichtspercenten blijven ingedeeld
onder post 21.06.
3. Aanvullende aantekening 2
Een nieuwe aanvullende aantekening 2 is opgesteld om de draagwijdte van het begrip "boter" voor
de toepassing van de nieuwe onderverdeling 0405.10 nader te bepalen. Deze omschrijving is beperkter dan die welke wordt gebruikt op het 4 cijfer-niveau.
4. Post 04.05
De draagwijdte van de post is uitgebreid, teneinde eveneens producten omschreven als "zuive lpasta's" te omvatten. Deze producten zijn afkomstig uit post 21.06.
Binnen de Europese Gemeenschap worden zuivelpasta's met een vetgehalte van niet minder dan 75
gewichtspercenten reeds onder post 04.05 ingedeeld.
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5. Onderverdelingen post 04.05
Binnen post 04.05 zijn drie onderverdelingen gecreëerd, voor respectievelijk boter, zuivelpasta's
en andere van melk afkomstige vetstoffen, teneinde rekening te houden met het handelsvolume van
deze producten.
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Hoofdstuk 5
Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
voor menselijke consumptie geschikte producten, andere dan darmen, blazen en magen
van dieren, in hun geheel of in stukken en bloed van dieren (vloeibaar of gedroogd);
b)
huiden, vellen en pelterijen, andere dan de producten bedoeld bij post 05.05 en andere dan bij post 05.11 bedoelde snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden
en vellen (hoofdstuk 41 of 43);
c)
textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong, andere dan paardenhaar (crin) en afval
van paardenhaar (afdeling XI);
d)
gerede knotten voor borstelwerk (post 96.03).

2.

Mensenhaar, op gelijke lengte gesorteerd, doch niet gericht (dat wil zeggen niet met
respectievelijk de topeinden en de worteleinden bij elkaar), wordt aangemerkt als onbewerkt mensenhaar (post 05.01).

3.

In de nomenclatuur wordt onder "ivoor" verstaan: slagtanden van olifanten, van walrussen, van narwallen of van wilde zwijnen, horens van neushoorns, alsmede tanden van alle
dieren.

4.

In de nomenclatuur wordt als "paardenhaar (crin)" aangemerkt het haar van de manen of
van de staart van paardachtigen of van runderen.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

05.01

0501.00

Mensenhaar, onbewerkt, ook indien gewassen of ontvet; afval van mensenhaar

05.02

Haar van varkens of van wilde zwijnen; dassenhaar en ander dierlijk haar, voor
borstelwerk; afval van dit haar:
0502.10
0502.90

- haar van varkens of van wilde zwijnen en afval van dit haar
- ander

05.03

0503.00

Paardenhaar (crin) en afval van paardenhaar, ook indien in vliezen, al dan
niet op een onderlaag

05.04

0504.00

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

05.05

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
0505.90

05.06

- veren van de soorten die als opvulmateriaal worden gebruikt; dons
- andere
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
0506.90

05.07

- osseïne en met zuur behandelde beenderen
- andere

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
0507.90

- ivoor; poeder en afval, van ivoor
- andere
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05.08

0508.00

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

05.09

0509.00

Echte sponsen

05.10

0510.00

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

05.11

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
0511.91
0511.99

- rundersperma
- andere:
- - producten van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 3
- - andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Aantekening 1 a)
De tekst van deze aantekening is redactioneel aangepast.
2. Post 05.04
De tekst van post 05.04 is aangepast. Thans is aangegeven in welke staat de producten bedoeld bij
deze post mogen worden aangeboden. Hierdoor wordt de in de toelichting opgenomen verwijzing naar
deze staat gelegaliseerd.
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Afdeling II
Producten van het plantenrijk
Aantekening
1.

Voor de toepassing van deze afdeling worden als "pellets" aangemerkt, producten die,
door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3
gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.
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Hoofdstuk 6
Levende planten en producten van de bloementeelt
Aantekeningen
1.

Behoudens de in het tweede gedeelte van post 06.01 genoemde uitzondering, omvat dit
hoofdstuk uitsluitend producten die gewoonlijk door tuinders, boomkwekers en bloemisten
worden geleverd om te worden geplant of voor versiering. Van dit hoofdstuk zijn evenwel
uitgezonderd: aardappelen, uien, sjalotten, knoflook en de andere producten bedoeld bij
hoofdstuk 7.

2.

Bloemstukken, bloemenmanden, kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met
bloemen of met loof, bedoeld bij post 06.03 of 06.04, waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen. Collages en dergelijke decoratieve platen, bedoeld bij post 97.01, vallen echter niet onder dit hoofdstuk.

Postnr.

GS-code

06.01

Omschrijving
Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 12.12:

0601.10
0601.20

06.02

- bollen, knollen en wortelstokken, in rusttoestand
- bollen, knollen en wortelstokken, in blad of in bloei; cichoreiplanten en wortels
Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed:

0602.10
0602.20
0602.30
0602.40
0602.90
06.03

-

stekken zonder wortels en enten
bomen en heesters, voor de teelt van eetbare vruchten, ook indien geënt
rododendrons en azalea's, ook indien geënt
rozen, ook indien geënt
andere

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze
geprepareerd:
0603.10
0603.90

06.04

- vers
- andere
Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zon der 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
0604.91
0604.99

-

mossen en korstmossen
andere:
- vers
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdeling 0602.91
Onderverdeling 0602.91 is samengevoegd met onderverdeling 0602.99 tot onderverdeling 0602.90.
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Hoofdstuk 7
Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet de voedergewassen bedoeld bij post 12.14.

2.

Voor de toepassing van de posten 07.09, 07.10, 07.11 en 07.12 worden als "groenten" mede
aangemerkt: eetbare paddestoelen, truffels, olijven, kappers, pompoenen, aubergines,
suikermaïs (Zea mays var. saccharata), vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", venkel en moeskruiden zoals peterselie, kervel, dragon, kers en gekweekte marjolein
(Majorana hortensis of Origanum majorana).

3.

Post 07.12 omvat alle bij de posten 07.01 tot en met 07.11 bedoelde groentesoorten, voor
zover zij zijn gedroogd, andere dan:
a)
gedroogde zaden van peulgroenten (post 07.13);
b)
suikermaïs in de vormen bedoeld bij de posten 11.02 tot en met 11.04;
c)
meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen (post 11.05);
d)
meel, gries en poeder van de bij post 07.13 bedoelde gedroogde zaden van peulgroenten (post 11.06).

4.

Gedroogde, fijngemaakte of gemalen vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta"
worden evenwel niet onder dit hoofdstuk ingedeeld (post 09.04).

Postnr.

GS-code

07.01

07.02

Omschrijving
Aardappelen, vers of gekoeld:

0701.10
0701.90

- pootaardappelen
- andere

0702.00

Tomaten, vers of gekoeld

07.03

Uien, sjalotten, knoflook, prei en andere eetbare looksoorten, vers of gekoeld:
0703.10
0703.20
0703.90

07.04

- uien en sjalotten
- knoflook
- prei en andere eetbare looksoorten
Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht "Brassica", vers of gekoeld:

0704.10
0704.20
0704.90
07.05

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

- sla:
0705.11 - - kropsla
0705.19 - - andere
- andijvie, witloof en andere cichoreigroenten:
0705.21 - - witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
0705.29 - - andere

07.06

07.07

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld:
0706.10
0706.90

- wortelen en rapen
- andere

0707.00

Komkommers en augurken, vers of gekoeld

19

07.08

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld:
0708.10
0708.20
0708.90

07.09

- erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
- bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- andere peulgroenten
Andere groenten, vers of gekoeld:

0709.10
0709.20
0709.30
0709.40
0709.51
0709.52
0709.60
0709.70
0709.90
07.10

-

artisjokken
asperges
aubergines
selderij, andere dan knolselderij
paddestoelen en truffels:
- paddestoelen
- truffels
vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta"
spinazie, Nieuwzeelandse spinazie en tuinmelde
andere

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren:
0710.10
0710.21
0710.22
0710.29
0710.30
0710.40
0710.80
0710.90

07.11

-

aardappelen
peulgroenten, ook indien gedopt:
- erwten (Pisum sativum), peultjes daaronder begrepen
- bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.)
- andere
spinazie, Nieuwzeelandse spinazie en tuinmelde
suikermaïs
andere groenten
mengsels van groenten

Groenten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxyde
of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere
stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie:
0711.10
0711.20
0711.30
0711.40
0711.90

07.12

-

uien
olijven
kappers
komkommers en augurken
andere groenten; mengsels van groenten

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel
fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:
0712.20
0712.30
0712.90

07.13

- uien
- paddestoelen en truffels
- andere groenten; mengsels van groenten
Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bijvoorbeeld spliterwten):

0713.10
0713.20
0713.31

-

0713.32

-

0713.33
0713.39
0713.40
0713.50

-

0713.90

-

07.14

erwten (Pisum sativum)
kekers
bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- bonen van de soort "Vigna mungo (L.) Hepper" of "Vigna radiata (L.) Wilczek"
- bonen van de soort "Phaseolus angularis" of "Vigna angularis" (adzukibonen)
- bonen van de soort "Phaseolus vulgaris"
- andere
linzen
tuinbonen (Vicia faba var. major), paardebonen (Vicia faba var. equina) en
duivebonen (Vicia faba var. minor)
andere

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
0714.20

- maniokwortel
- bataten (zoete aardappelen)
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0714.90

- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Aantekeningen
De tekst van de aantekeningen 3 c) en 3 d) zijn aangepast teneinde te verduidelijken dat poeder
van aardappelen en van gedroogde zaden van peulgroenten op dezelfde zijn in te delen als meel van
die producten.
2. Onderverdeling 0712.10
Deze onderverdeling is geschrapt.
3. Post 07.14
In het eerste gedeelte van de tekst van post 07.14 (maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline) zijn de woorden "gekoeld" en "bevroren" ingevoegd. Hierdoor is
de anomalie met betrekking tot de indeling van bevroren producten (hoofdstuk 20) weggenomen.
Het toevoegen van "gekoeld" aan de tekst heeft geen effect op een mogelijke herindeling van deze
producten. Deze worden reeds onder post 07.14 ingedeeld.
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Hoofdstuk 8
Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen
Aantekeningen
1.

Vruchten (noten daaronder begrepen) die niet eetbaar zijn, worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.

2.

Gekoelde vruchten worden onder dezelfde post ingedeeld als de overeenkomstige verse
vruchten.

3.

Gedroogde vruchten bedoeld bij dit hoofdstuk mogen gedeeltelijk zijn gerehydrateerd of
zijn behandeld met het oog op:
a)
aanvullende verduurzaming of stabilisatie (bijvoorbeeld door lichte warmtebehandeling, zwavelen, toevoegen van sorbinezuur of van kaliumsorbaat);
b)
het verbeteren of het behouden van hun uiterlijk (bijvoorbeeld door het toevoegen
van plantaardige olie of van kleine hoeveelheden glucosestroop),
voor zover zij het karakter van gedroogde vruchten behouden.

Postnr.

GS-code

08.01

Kokosnoten, paranoten en cashewnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of
schaal:
0801.11
0801.19
0801.21
0801.22
0801.31
0801.32

08.02

kokosnoten:
- gedroogd
- andere
paranoten:
- in de dop
- zonder dop
cashewnoten:
- in de dop
- zonder dop

0802.31
0802.32
0802.40
0802.50
0802.90

-

0803.00

Bananen, "plantains" daaronder begrepen, vers of gedroogd

0802.21
0802.22

08.04

amandelen:
- in de dop
- zonder dop
hazelnoten (Corylus spp.):
- in de dop
- zonder dop
walnoten (okkernoten):
- in de dop
- zonder dop
kastanjes (Castanea spp.)
pimpernoten (pistaches)
andere

Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, manga's en manggistans, vers of gedroogd:
0804.10
0804.20
0804.30
0804.40
0804.50

08.05
0805.10
0805.20
0805.30
0805.40
0805.90
08.06

-

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld:
0802.11
0802.12

08.03

Omschrijving

-

dadels
vijgen
ananassen
advocaten (avocado's)
guaves, manga's en manggistans

Citrusvruchten, vers of gedroogd:
- sinaasappelen
- mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen); clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten
- citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia)
- pompelmoezen en pomelo's
- andere
Druiven, rozijnen en krenten:
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0806.10
0806.20
08.07

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's, vers:
0807.11
0807.19
0807.20

08.08

-

meloenen (watermeloenen daaronder begrepen):
- watermeloenen
- andere
papaja's

Appelen, peren en kweeperen, vers:
0808.10
0808.20

08.09

- appelen
- peren en kweeperen
Abrikozen, kersen,
sleepruimen, vers:

0809.10
0809.20
0809.30
0809.40
08.10

-

perziken

(nectarines

daaronder

begrepen),

pruimen

en

abrikozen
kersen
perziken (nectarines daaronder begrepen)
pruimen en sleepruimen

Ander fruit, vers:
0810.10
0810.20
0810.30
0810.40
0810.50
0810.90

08.11

-

aardbeien
frambozen, bramen, moerbeien en loganbessen
zwarte, witte of rode aalbessen en kruisbessen
veenbessen, bosbessen en andere vruchten van het geslacht "Vaccinium"
kiwi's
ander

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, al dan niet met
toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:
0811.10
0811.20
0811.90

08.12

- aardbeien
- frambozen, bramen, moerbeien, loganbessen, zwarte, witte of rode aalbessen
en kruisbessen
- andere
Vruchten, voorlopig verduurzaamd (bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxyde
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
0812.20
0812.90
08.13

08.14

- druiven
- rozijnen en krenten

- kersen
- aardbeien
- andere
Vruchten, andere dan bedoeld bij de posten 08.01 tot en met 08.06, gedroogd;
mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk:

0813.10
0813.20
0813.30
0813.40
0813.50

-

abrikozen
pruimen
appelen
andere vruchten
mengsels van noten of gedroogde vruchten, bedoeld bij dit hoofdstuk

0814.00

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
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 08.01
De onderverdelingen van post 08.01 (kokosnoten, paranoten en cashewnoten) zijn verder opg e-
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splitst.
2. Onderverdeling 0807.11
Voor watermeloenen is binnen post 08.07 een afzonderlijke onderverdeling opgenomen (0807.11).
3. Onderverdeling 0810.50
Voor kiwi's is binnen post 08.10 een afzonderlijke onderverdeling opgenomen (0810.50).
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Hoofdstuk 9
Koffie, thee, mate en specerijen
Aantekeningen
1.

Producten bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10 worden, indien ze onderling vermengd zijn, ingedeeld als volgt:
a)
mengsels van onder een zelfde post vallende producten blijven onder die post ingedeeld;
b)
mengsels van onder verschillende posten vallende producten worden ingedeeld onder
post 09.10.
Toevoeging van andere stoffen aan de producten bedoeld bij de posten 09.04 tot en met
09.10 (de onder a en b hiervoor bedoelde mengsels daaronder begrepen) is niet van invloed op de indeling daarvan, voor zover de op deze wijze verkregen mengsels het essentiële karakter van de in die posten bedoelde producten behouden. In andere gevallen worden deze mengsels van dit hoofdstuk uitgezonderd. Zij worden onder post 21.03 ingedeeld
indien het samengestelde kruiderijen of dergelijke producten zijn.

2.

Staartpeper van de soort "Piper cubeba" en de andere producten bedoeld bij post 12.11
worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld.

Postnr.

GS-code

09.01

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters
en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de
mengverhouding:
0901.11
0901.12
0901.21
0901.22
0901.90

09.02

0902.20
0902.30
0902.40

0903.00

09.04

09.05

koffie, ongebrand:
- waaruit geen cafeïne is verwijderd
- waaruit cafeïne is verwijderd
koffie, gebrand:
- waaruit geen cafeïne is verwijderd
- waaruit cafeïne is verwijderd
andere

- groene (niet-gefermenteerde) thee in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 3 kg
- andere groene (niet-gefermenteerde) thee
- zwarte (gefermenteerde) thee en gedeeltelijk gefermenteerde thee, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 3 kg
- andere zwarte (gefermenteerde) thee en andere gedeeltelijk gefermenteerde
thee
Maté
Peper van het geslacht "Piper"; vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", gedroogd, fijngemaakt of gemalen:

0904.11
0904.12
0904.20

-

0905.00

Vanille

09.06

09.07

-

Thee, ook indien gearomatiseerd:
0902.10

09.03

Omschrijving

peper van het geslacht "Piper":
- niet fijngemaakt en niet gemalen
- fijngemaakt of gemalen
vruchten van de geslachten "Capsicum" en "Pimenta", gedroogd, fijngemaakt of
gemalen

Kaneel en kaneelknoppen:
0906.10
0906.20

- niet fijngemaakt en niet gemalen
- fijngemaakt of gemalen

0907.00

Kruidnagels, moernagels en kruidnagelstelen

09.08

Muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom:
0908.10

- muskaatnoten
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0908.20
0908.30
09.09

- foelie
- amomen en kardemom
Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad;
jeneverbessen:

0909.10
0909.20
0909.30
0909.40
0909.50
09.10

-

anijszaad en steranijszaad
korianderzaad
komijnzaad
karwijzaad
venkelzaad; jeneverbessen

Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen:
0910.10
0910.20
0910.30
0910.40
0910.50
0910.91
0910.99

-

gember
saffraan
kurkuma
tijm; laurierbladeren
kerrie
andere:
- mengsels bedoeld bij aantekening 1, onder b, op dit hoofdstuk
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Post 09.01
De onderverdelingen 0901.30 en 0901.40 zijn samengevoegd tot één onderverdeling (0901.90).
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Hoofdstuk 10
Granen
Aantekeningen
1.

a)
b)

2.

De producten genoemd in de posten van dit hoofdstuk vallen alleen onder deze posten
als het graankorrels betreft, ook indien in de aar, in de kolf of op de stengel;
dit hoofdstuk omvat niet, gepelde of op andere wijze bewerkte granen. Gedopte, geslepen, gepolijste, geglansde of voorgekookte (parboiled) rijst en breukrijst blijven evenwel ingedeeld onder post 10.06.

Suikermaïs valt niet onder post 10.05 (hoofdstuk 7).

Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

Als "harde tarwe" wordt aangemerkt, tarwe van de soort "Triticum durum", alsmede de door
kruising van verschillende variëteiten van "Triticum durum" verkregen hybriden die hetzelfde aantal (28) chromosomen bevatten.

GS-code

10.01

Omschrijving
Tarwe en mengkoren:

1001.10
1001.90

- harde tarwe
- andere

10.02

1002.00

Rogge

10.03

1003.00

Gerst

10.04

1004.00

Haver

10.05

Maïs:
1005.10
1005.90

10.06

10.07

- zaaigoed
- andere
Rijst:

1006.10
1006.20
1006.30
1006.40

-

1007.00

Graansorgho

10.08

padie
gedopte rijst
halfwitte of volwitte rijst, ook indien gepolijst of geglansd
breukrijst

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen:
1008.10
1008.20
1008.30
1008.90

-

boekweit
gierst
kanariezaad
andere granen
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 11
Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten
Aantekeningen
1.

Van
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. A.

B.

Graansoort

dit hoofdstuk zijn uitgezonderd:
koffiesurrogaten bestaande uit gebrande mout (post 09.01 of 21.01);
meel, gries, griesmeel en zetmeel, bereid als bedoeld bij post 19.01;
corn-flakes en andere producten bedoeld bij post 19.04;
groenten, bereid of verduurzaamd, bedoeld bij de posten 20.01, 20.04 en 20.05;
farmaceutische producten (hoofdstuk 30);
zetmeel met de kenmerken van parfumerieën, van toiletartikelen of van kosmetische
producten (hoofdstuk 33).
Producten verkregen door het malen van de granen die in de onderstaande tabel zijn
opgenomen, vallen onder dit hoofdstuk indien zij, in gewichtspercenten berekend op
de droge stof, tegelijkertijd:
a)
een zetmeelgehalte hebben (bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers) dat hoger is dan het in kolom 2 van deze tabel vermelde gehalte, en
b)
een asgehalte hebben (na aftrek van eventueel toegevoegde mineralen) dat niet
uitgaat boven het in kolom 3 van deze tabel vermelde gehalte.
Indien zij hieraan niet voldoen worden zij onder post 23.02 ingedeeld. Graankiemen, in hun geheel, geplet, in vlokken of gemalen, worden echter altijd onder post 11.04 ingedeeld.
De op grond van het vorenstaande onder dit hoofdstuk in te delen producten worden
onder post 11.01 of 11.02 ingedeeld indien het aantal gewichtspercenten van het
product, dat door een zeef van metaaldoek met een in de onderstaande tabel in kolom
4 of in kolom 5 aangegeven maaswijdte gaat, ten minste gelijk is aan het achter de
desbetreffende graansoort in die kolommen vermelde percentage.
Indien zij hieraan niet voldoen worden zij onder post 11.03 of 11.04 ingedeeld.

Zetmeelgehalte

(1)
Tarwe en
rogge
Gerst
Haver
Maïs en
graansorgho
Rijst
Boekweit

3.

Asgehalte

Hoeveelheid die moet kunnen gaan door een zeef
met een maaswijdte van:
315
micrometer

500
micrometer

(2)

(3)

(4)

(5)

45 %
45 %
45 %

2,5 %
3 %
5 %

80 %
80 %
80 %

-

45 %
45 %
45 %

2 %
1,6 %
4 %

80 %
80 %

90 %
-

Als "gries" en "griesmeel" bedoeld bij post 11.03 worden aangemerkt de door het vermalen
of fijnmalen van graankorrels verkregen producten die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a)
uit maïs verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten door een
zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 2 mm kunnen gaan;
b)
uit andere granen verkregen producten moeten voor ten minste 95 gewichtspercenten
door een zeef van metaaldoek met een maaswijdte van 1,25 mm kunnen gaan.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

11.01
11.02

1101.00

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

1102.10
1102.20
1102.30
1102.90

-

roggemeel
maïsmeel
rijstmeel
ander
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11.03

Gries, griesmeel en pellets van granen:
1103.11
1103.12
1103.13
1103.14
1103.19
1103.21
1103.29

11.04

gries en griesmeel:
- van tarwe
- van haver
- van maïs
- van rijst
- van andere granen
pellets:
- van tarwe
- van andere granen

Op andere wijze bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, geplet, in vlokken, gepareld, gesneden of gebroken), andere dan rijst bedoeld bij post 10.06; graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen:
1104.11
1104.12
1104.19

-

1104.21
1104.22
1104.23
1104.29
1104.30

-

11.05

granen, geplet of in vlokken:
- van gerst
- van haver
- van andere granen
andere bewerkte granen (bijvoorbeeld gepeld, gepareld, gesneden of gebroken):
- van gerst
- van haver
- van maïs
- van andere granen
graankiemen, ook indien geplet, in vlokken of gemalen

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen:
1105.10
1105.20

11.06

- meel, gries en poeder
- vlokken, korrels en pellets
Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post
07.13, van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 07.14 en van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8:

1106.10
1106.20
1106.30
11.07

- van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 07.13
- van sago en van wortels of knollen bedoeld bij post 07.14
- van vruchten bedoeld bij hoofdstuk 8
Mout, ook indien gebrand:

1107.10
1107.20
11.08

11.09

-

- niet gebrand
- gebrand
Zetmeel en inuline:

1108.11
1108.12
1108.13
1108.14
1108.19
1108.20

-

zetmeel:
- tarwezetmeel
- maïszetmeel
- aardappelzetmeel
- maniokzetmeel (cassave)
- ander zetmeel
inuline

1109.00

Tarwegluten, ook indien gedroogd
---- O ----

Opmerkingen
1. Aantekening 2 A
Aan het slot van aantekening 2 A wordt een nieuwe zin toegevoegd, die vrijwel overeen komt met de
(thans vervallen) toegevoegde bepaling in de EG Gecombineerde Nomenclatuur. Graankiemen vallen
niet onder de bepalingen van aantekening 2 A en moeten onder post 11.04 worden ingedeeld.
2. Post 11.05
In de tekst van post 11.05 en in die van onderverdeling 1105.10 is een verwijzing opgenomen naar
"poeder". Hiermee wordt verduidelijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen poeder en
meel.
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3. Post 11.06
In de tekst van post 11.06 is, evenals in post 11.05, een vermelding opgenomen van "poeder". Bovendien is de redactie enigszins aangepast om een herhaling van de referenties "meel, gries en
poeder" te voorkomen.
De onderverdeling van post 11.06 zijn dienovereenkomstig aangepast.
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Hoofdstuk 12
Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en
voor geneeskundig gebruik; stro en voeder
Aantekeningen
1.

Als oliehoudende zaden bedoeld bij post 12.07 worden onder meer aangemerkt: palmnoten en
palmpitten, katoenzaad, ricinuszaad, sesamzaad, mosterdzaad, saffloerzaad, papaverzaad
en kariténoten. Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd de producten bedoeld bij de
posten 08.01 en 08.02, alsmede olijven (hoofdstuk 7 of 20).

2.

Post 12.08 omvat niet alleen meel waaruit de olie niet is afgescheiden, doch ook meel
waaruit de olie gedeeltelijk is afgescheiden, alsmede meel waaruit de olie eerst is afgescheiden en vervolgens weer geheel of gedeeltelijk is toegevoegd. Van deze post zijn
daarentegen uitgezonderd de bij de posten 23.04 tot en met 23.06 bedoelde afvallen.

3.

Bietezaad, graszaad en zaad van andere weidegewassen, zaad van sierbloemen, groentezaad,
zaad van vruchtbomen en van andere bomen en zaad van wikken (andere dan die van de soort
"Vicia faba") en van lupine worden aangemerkt als zaaigoed bedoeld bij post 12.09. Van
deze post zijn daarentegen uitgezonderd, ook indien zij bestemd zijn om als zaaigoed te
dienen:
a)
zaad van peulgroenten en suikermaïs (hoofdstuk 7);
b)
specerijen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 9;
c)
granen (hoofdstuk 10);
d)
producten bedoeld bij de posten 12.01 tot en met 12.07 en 12.11.

4.

Post 12.11 omvat onder meer planten en plantedelen van de volgende soorten: bazielkruid,
bernagie, ginseng, hysop, zoethout, munt van alle soorten, rozemarijn, wijnruit, salie
en absint.
Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd:
a)
farmaceutische producten bedoeld bij hoofdstuk 30;
b)
parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten, bedoeld bij hoofdstuk 33;
c)
insektendodende middelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen,
desinfecteermiddelen en dergelijke producten, bedoeld bij post 38.08.

5.

Voor
a)
b)
c)

de toepassing van post 12.12 worden niet als "zeewier en andere algen" aangemerkt:
dode, eencellige micro-organismen bedoeld bij post 21.02;
culturen van micro-organismen bedoeld bij post 30.02;
meststoffen bedoeld bij de posten 31.01 en 31.05.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

12.01

1201.00

Sojabonen, ook indien gebroken

12.02

Grondnoten, niet gebrand of op andere wijze door verhitting bereid, ook indien
gedopt of gebroken:
1202.10
1202.20

- in de dop
- gedopt, ook indien gebroken

12.03

1203.00

Kopra

12.04

1204.00

Lijnzaad, ook indien gebroken

12.05

1205.00

Kool- en raapzaad, ook indien gebroken

12.06

1206.00

Zonnebloempitten, ook indien gebroken

12.07

Andere oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken:
1207.10
1207.20
1207.30
1207.40
1207.50
1207.60
1207.91

-

palmnoten en palmpitten
katoenzaad
ricinuszaad
sesamzaad
mosterdzaad
saffloerzaad
andere:
- papaverzaad
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1207.92
1207.99
12.08

Meel van oliehoudende zaden en vruchten, ander dan mosterdmeel:
1208.10
1208.90

12.09

- van sojabonen
- ander
Zaaigoed, sporen daaronder begrepen:

1209.11
1209.19
1209.21
1209.22
1209.23
1209.24
1209.25
1209.26
1209.29
1209.30
1209.91
1209.99
12.10

-

bietezaad:
- suikerbietezaad
- ander
zaad van voedergewassen, ander dan
- van luzerne
- van klaver (Trifolium spp.)
- van zwenkgras
- van veldbeemdgras (Poa pratensis
- van raaigras (Lolium multiflorum
- van timotheegras
- ander
zaad van kruidachtige planten die
bloemen
- ander:
- - groentezaad
- - ander

bietezaad:

L.)
Lam., Lolium perenne L.)
hoofdzakelijk gekweekt worden voor de

Hopbellen, vers of gedroogd, ook indien fijngemaakt, gemalen of in pellets;
lupuline:
1210.10
1210.20

12.11

- hopbellen, niet fijngemaakt en niet gemalen, noch in pellets
- hopbellen, fijngemaakt, gemalen of in pellets; lupuline
Planten, plantedelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt
in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insekten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm:

1211.10
1211.20
1211.90
12.12

- zoethout
- ginsengwortel
- andere
Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, ook indien in poedervorm; vruchtepitten, 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:

1212.10
1212.20
1212.30

12.13

- - kariténoten
- - andere

1212.91
1212.92
1212.99
1213.00

12.14

- sint-jansbrood, sint-jansbroodpitten daaronder begrepen
- zeewier en andere algen
- pitten van abrikozen, van perziken of van pruimen, ook indien in de steen
- andere:
- - suikerbieten
- - suikerriet
- - andere
Stro en kaf van graangewassen, onbewerkt, ook indien gehakt, gemalen, geperst
of in pellets
Koolrapen, voederbieten, voederwortels, hooi, luzerne, klaver, hanekammetjes
(esparcette), mergkool, lupine, wikke en dergelijke voedergewassen, ook indien
in pellets:

1214.10
1214.90

- luzernemeel en luzerne in pellets
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Post 12.12
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In het eerste gedeelte van de tekst van post 12.12 (Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet) zijn de woorden "gekoeld" en "bevroren" ingevoegd. Hierdoor is de anomalie met betrekking tot de indeling van bevroren producten (hoofdstuk 20) weggenomen. De handel in
bevroren producten betreft vermoedelijk slechts zeewier en andere algen.
Het toevoegen van "gekoeld" aan de tekst heeft geen effect op een mogelijke herindeling van deze
producten. Deze worden reeds onder post 12.12 ingedeeld.
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Hoofdstuk 13
Gommen, harsen en andere plantesappen en plantenextracten
Aantekening
1.

Postnr.

Zoethoutextract (drop), pyretrumextract, hopextract, aloë-extract en opium worden aangemerkt als plantesappen en plantenextracten, bedoeld bij post 13.02.
Daarentegen zijn van post 13.02 uitgezonderd:
a)
zoethoutextract (drop) met meer dan 10 gewichtspercenten sacharose of toebereid als
suikergoed (post 17.04);
b)
moutextract (post 19.01);
c)
koffie-extract, thee-extract en maté-extract (post 21.01);
d)
dranken bestaande uit plantesappen en plantenextracten met alcohol (hoofdstuk 22);
e)
natuurlijke kamfer, glycyrrizine en de andere producten bedoeld bij de posten 29.14
en 29.38;
f)
geneesmiddelen bedoeld bij de posten 30.03 en 30.04, alsmede reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren (post 30.06);
g)
looi- en verfextracten (post 32.01 of 32.03);
h)
etherische oliën, vast of vloeibaar, en harsaroma's, door extractie verkregen oleoharsen, alsmede gedistilleerd aromatisch water, waterige oplossingen van etherische
oliën en bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken (hoofdstuk 33);
ij) natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke
gommen (post 40.01).

GS-code

13.01

Omschrijving
Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong:

1301.10
1301.20
1301.90
13.02

- gomlak (schellak)
- Arabische gom
- andere
Plantesappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten;
agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen planteslijmen en
bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

1302.11
1302.12
1302.13
1302.14
1302.19
1302.20
1302.31
1302.32
1302.39

-

plantesappen en plantenextracten:
- opium
- van zoethout
- van hop
- van pyretrum of van wortels van rotenon bevattende planten
- andere
pectinestoffen, pectinaten en pectaten
planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten:
- - agar-agar
- - planteslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd, uit sint-jansbrood,
uit sint-jansbroodpitten of uit guarzaden
- - andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 13
De draagwijdte van hoofdstuk 13 heeft een fundamentele verandering ondergaan, door aanpassing van
de teksten van de posten 13.02 en 33.01. Daarbij worden alle door extractie verkregen oleoharsen
samen gegroepeerd in post 33.01. Bovendien is door de nieuwe teksten in hoofdstuk 13 en in hoofdstuk 33 de indeling van bepaalde vanille oleoharsen onder post 13.02 verduidelijkt.
2. Aantekening 1 d)
In verband met het vervallen van het laatste gedeelte van de tekst van post 22.08 (samengestelde
alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken), is in aantekening 1 d) de verwijzing naar de onder dat gedeelte van die post genoemde producten geschrapt.
3. Aantekening 1 h)
In de tekst van aantekening 1 h) is een uitzondering opgenomen met betrekking tot de producten
die onder hoofdstuk 33 moeten worden ingedeeld.
4. Post 13.01
In de tekst van post 13.01 is aangegeven dat oleoharsen onder die post vallen. Balsem wordt daarbij als voorbeeld van een oleohars genoemd.
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Hoofdstuk 14
Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch
elders onder begrepen
Aantekeningen
1.

Plantaardige stoffen en plantaardige vezels, van de soort hoofdzakelijk gebruikt bij de
fabricage van textiel, ongeacht de wijze van bewerking, alsmede plantaardig materiaal
dat, door de bewerking die het heeft ondergaan, uitsluitend toepassing vindt als textielgrondstof, zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd en worden ingedeeld onder afdeling
XI.

2.

Bamboe (ook indien gespleten, overlangs gezaagd, op maat gesneden, aan de uiteinden afgerond, gebleekt, onbrandbaar gemaakt, gepolijst of geverfd), gespleten teen, gespleten
riet en dergelijke, alsmede pitriet en rottingstrippen worden onder post 14.01 ingedeeld. Spaanhout en hout in repen of in linten worden niet ingedeeld onder post 14.01,
doch onder post 44.04.

3.

Houtwol wordt niet ingedeeld onder post 14.02, doch onder post 44.05.

4.

Gerede knotten voor borstelwerk worden niet ingedeeld onder post 14.03, doch onder post
96.03.

Postnr.

GS-code

14.01

Omschrijving
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
1401.20
1401.90
14.02

- bamboe
- rotting
- andere
Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt als opvulmateriaal
(bijvoorbeeld kapok, plantehaar (crin végétal), zeegras), ook indien in vliezen, al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen, van andere
stof:

1402.10
1402.90
14.03

- kapok
- andere
Plantaardige stoffen van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het vervaardigen
van bezems en van borstels (bijvoorbeeld sorghopluimen en -stro, piassava,
hondsgras, istle), ook indien in wrongen of in bosjes:

1403.10
1403.90
14.04

- sorghopluimen en -stro (Sorghum vulgare var. technicum)
- andere
Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen:

1404.10
1404.20
1404.90

- ruw plantaardig materiaal van de soort hoofdzakelijk gebruikt als verf- of
looistof
- katoenlinters
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 14.02
In post 14.02 is onderverdeling 1402.91 samengevoegd met onderverdeling 1402.99 (1402.90).
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Afdeling III
Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet;
was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
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Hoofdstuk 15
Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet;
was van dierlijke of van plantaardige oorsprong
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hoofdstuk omvat niet:
spek, varkensvet en vet van gevogelte, bedoeld bij post 02.09;
cacaoboter, cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen (post 18.04);
bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 15 gewichtspercenten
producten bedoeld bij post 04.05 (in het algemeen hoofdstuk 21);
kanen (post 23.01) en afvallen bedoeld bij de posten 23.04 tot en met 23.06;
vetzuren; bereide was; tot farmaceutische producten, verf, vernis, zeep, parfumerieën, toiletartikelen of kosmetische producten verwerkte vetstoffen; gesulfoneerde
olie en andere producten, bedoeld bij afdeling VI;
uit olie verkregen factis (rubbersurrogaat) (post 40.02).

2.

Met behulp van oplosmiddelen uit olijven verkregen olie wordt niet ingedeeld onder post
15.09 (post 15.10).

3.

Enkel gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan vallen niet onder post 15.18;
deze producten worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op de overeenkomstige niet-gedenatureerde vetten en oliën of fracties daarvan.

4.

Soapstock, oliedroesem of oliebezinksel, stearinepek, wolvetpek en glycerolpek worden
onder post 15.22 ingedeeld.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

15.01

1501.00

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 02.09 of bij post 15.03

15.02

1502.00

Rund-, schape- of geitevet, ander dan dat bedoeld bij post 15.03

15.03

1503.00

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

15.04

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook
indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1504.10
1504.20
1504.30

15.05

15.06

Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen, lanoline daaronder begrepen:
1505.10
1505.90

- ruw wolvet
- andere

1506.00

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

15.07

Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1507.10
1507.90

- ruwe olie, ook indien ontgomd
- andere
Grondnotenolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

1508.10
1508.90

- ruwe olie
- andere

15.08

15.09

- oliën uit vislevers en fracties daarvan
- vetten en oliën van vis, alsmede fracties daarvan, andere dan oliën uit vislevers
- vetten en oliën van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan

Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
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15.10

1509.10
1509.90

- verkregen bij de eerste persing
- andere

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 15.09, daaronder begrepen

15.11

Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1511.10
1511.90

15.12

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook
indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1512.11
1512.19
1512.21
1512.29

15.13

-

zonnebloemzaad- en saffloerolie, alsmede fracties daarvan:
- ruwe olie
- andere
katoenzaadolie en fracties daarvan:
- ruwe olie, ook indien ontdaan van gossypol
- andere

Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1513.11
1513.19
1513.21
1513.29

15.14

-

kokosolie (kopraolie) en fracties daarvan:
- ruwe olie
- andere
palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan:
- ruwe olie
- andere

Raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, ook indien
geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:
1514.10
1514.90

15.15

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

1515.11
1515.19
1515.21
1515.29
1515.30
1515.40
1515.50
1515.60
1515.90
15.16

-

lijnolie en fracties daarvan:
- ruwe olie
- andere
maïsolie en fracties daarvan:
- ruwe olie
- andere
ricinusolie en fracties daarvan
tungolie en fracties daarvan
sesamolie en fracties daarvan
jojobaolie en fracties daarvan
andere

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of
gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd,
ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:
1516.10
1516.20

15.17

15.18

- ruwe olie
- andere

- dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
- plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
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 15.16:

1517.10
1517.90

- margarine, andere dan vloeibare margarine
- andere

1518.00

Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan,
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gekookt, geoxydeerd, gedehydreerd, gezwaveld, geblazen of op andere wijze chemisch gewijzigd, andere dan die bedoeld bij post 15.16; 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
15.19
15.20

1520.00

15.21

15.22

Ruwe glycerol; glycerolwater en glycerollogen
Plantaardige was (andere dan triglyceriden), bijenwas, was van andere insekten, alsmede walschot (spermaceti), ook indien geraffineerd of gekleurd:

1521.10
1521.90

- plantaardige was
- andere

1522.00

Degras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen en van dierlijke
of plantaardige was
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 15
De structuur van hoofdstuk 15 heeft een belangrijke wijziging ondergaan, als gevolg van het overbrengen van bepaalde oleo-chemicaliën naar de chemische hoofdstukken:
alle producten van post 15.19 (industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verk regen
acid-oils; industriële vetalcoholen) worden overgebracht naar een nieuwe post in hoofdstuk 38
(post 38.23);
glycerol bedoeld bij post 15.20 wordt overgebracht naar hoofdstuk 29 (onderverdeling
2905.45). Ruwe glycerol (zuiverheid minder dan 95% berekend op het gewicht van het droge product) blijft onder post 15.20 ingedeeld.
2. Aantekening 1 e)
Aantekening 1 e) is aangepast in verband met het overbrengen van bepaalde oleo-chemicaliën naar
de chemische hoofdstukken.
3. Posten 15.01 en 15.02
In de tekst van de posten 15.01 en 15.02 is de referentie naar de productiemethoden geschrapt.
Door middel van deze wijziging wordt verduidelijkt dat alle soorten vet van de in die posten genoemde dieren onder die posten worden ingedeeld. Bovendien is expliciet opgenomen dat fracties
van vet, bedoeld bij post 15.03, zijn uitgezonderd.
4. Post 15.19
Post 15.19 met de bijbehorende onderverdelingen is geschrapt en overgebracht naar de nieuwe post
38.23.
5. Post 15.20
De producten bedoeld bij onderverdeling 1520.90 zijn overgebracht naar onderverdeling 2905.45.
Hierdoor zijn de onderverdelingen binnen post 15.20 komen te vervallen. De producten die onder
post 15.20 blijven ingedeeld, zijn opgenomen in code 1520.00.
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Afdeling IV
Producten van de voedselindustrie; dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; tabak en tot
verbruik bereide tabakssurrogaten
Aantekening
1.

Voor de toepassing van deze afdeling worden als "pellets" aangemerkt, producten die,
door druk of door toevoeging van een bindmiddel in een hoeveelheid van niet meer dan 3
gewichtspercenten, in de vorm van cilinders, bolletjes, enz., zijn geagglomereerd.
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Hoofdstuk 16
Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren
Aantekeningen
1.

Vlees, slachtafvallen, vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren,
bereid of verduurzaamd op een wijze als bedoeld in de hoofdstukken 2 of 3 of bij post
05.04, worden niet ingedeeld onder dit hoofdstuk.

2.

Bereidingen voor menselijke consumptie worden ingedeeld onder dit hoofdstuk voor zover
zij meer dan 20 gewichtspercenten worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of te zamen genomen,
bevatten. Indien deze bereidingen twee of meer van voornoemde producten bevatten, worden
zij ingedeeld onder de post van hoofdstuk 16 die betrekking heeft op het bestanddeel dat
in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de gevulde producten bedoeld bij post 19.02
of op de bereidingen bedoeld bij de posten 21.03 en 21.04.

Aanvullende aantekeningen
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 1602.10 worden als "gehomogeniseerde bereidingen"
aangemerkt, bereidingen en conserven, van fijn gehomogeniseerd vlees, slachtafvallen of
bloed, opgemaakt voor de verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in
verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze
bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan de
bereidingen zijn toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een
ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes vlees of
slachtafvallen bevatten. Deze onderverdeling heeft voorrang op alle andere onderverdelingen van post 16.02.

2.

De vis en de schaaldieren die in de onderverdelingen van de posten 16.04 en 16.05 enkel
onder hun gewone benaming worden genoemd, zijn van dezelfde soorten als degene die in
hoofdstuk 3 onder dezelfde benaming zijn aangeduid.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

16.01

1601.00

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed; bereidingen van deze producten, voor menselijke consumptie

16.02

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed:
1602.10
1602.20
1602.31
1602.32
1602.39
1602.41
1602.42
1602.49
1602.50
1602.90

16.03

1603.00

16.04

-

gehomogeniseerde bereidingen
van levers van dieren van alle soorten
van pluimvee bedoeld bij post 01.05:
- van kalkoenen
- van hanen of van kippen
- andere
van varkens:
- hammen en delen daarvan
- schouders en delen daarvan
- andere, mengsels daaronder begrepen
van runderen
andere, bereidingen van bloed van dieren van alle soorten daaronder begrepen

Extracten en sappen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of
van andere ongewervelde waterdieren

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit
kuit:
1604.11
1604.12
1604.13
1604.14
1604.15
1604.16

-

vis, geheel of in stukken, doch niet fijngemaakt:
- zalm
- haring
- sardines, sardinella's en sprot
- tonijn, boniet en bonito (Sarda spp.)
- makreel
- ansjovis
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1604.19
1604.20
1604.30
16.05

- - andere
- andere bereidingen en conserven van vis
- kaviaar en kaviaarsurrogaten
Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren:

1605.10
1605.20
1605.30
1605.40
1605.90

-

krab
garnaal
zeekreeft
andere schaaldieren
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Aantekening 1
Aantekening 1 op hoofdstuk 16 is redactioneel aangepast, teneinde de draagwijdte van het hoofdstuk te verduidelijken.
2. Onderverdelingen post 16.02
Binnen post 16.02 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor bereidingen en conserven van hanen
en kippen (onderverdeling 1602.32).
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Hoofdstuk 17
Suiker en suikerwerk
Aantekening
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
suikerwerk dat cacao bevat (post 18.06);
b)
chemisch zuivere suikers (andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose (levulose)) en andere producten, bedoeld bij post 29.40;
c)
geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30.

Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 1701.11 en 1701.12 wordt als "ruwe suiker"
aangemerkt, suiker waarvan het aantal gewichtspercenten sacharose, in droge toestand,
overeenkomt met een polarisatiegraad van minder dan 99,5.

GS-code

17.01

Omschrijving
Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste
vorm:

1701.11
1701.12
1701.91
1701.99
17.02

-

ruwe suiker, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen:
- rietsuiker
- beetwortelsuiker
andere:
- gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen
- andere

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en
zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:
1702.11
1702.19
1702.20
1702.30
1702.40
1702.50
1702.60
1702.90

17.03

- lactose (melksuiker) en melksuikerstroop:
- - bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose (melksuiker), uitgedrukt
in kristalwatervrije lactose, berekend op de droge stof
- - andere
- ahornsuiker en ahornsuikerstroop
- glucose en glucosestroop, in droge toestand geen of minder dan 20 gewichtspercenten fructose bevattend
- glucose en glucosestroop, in droge toestand 20 of meer doch minder dan 50
gewichtspercenten fructose bevattend
- chemisch zuivere fructose
- andere fructose en fructosestroop, in droge toestand meer dan 50 gewichtspercenten fructose bevattend
- andere, invertsuiker daaronder begrepen
Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker:

1703.10
1703.90

17.04

- van rietsuiker
- andere

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):
1704.10
1704.90

- kauwgom, ook indien bedekt met een laagje suiker
- ander
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 17.02
De bestaande onderverdeling 1702.10 (lactose (melksuiker) en melksuikerstroop) is nader opg esplitst in twee nieuwe onderverdelingen (1702.11 en 1702.19). Hierdoor wordt onderscheid mogelijk
tussen de "zuivere" producten (bevattende 99 of meer gewichtspercenten lactose) en andere.
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Hoofdstuk 18
Cacao en bereidingen daarvan
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet de bereidingen en producten, bedoeld bij de posten 04.03,
19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 en 30.04.

2.

Post 18.06 omvat suikerwerk dat cacao bevat en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten, met uitzondering van die bedoeld bij aantekening 1 hiervoor.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

18.01

1801.00

Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand

18.02

1802.00

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

18.03

Cacaopasta, ook indien ontvet:
1803.10
1803.20

- niet ontvet
- geheel of gedeeltelijk ontvet

18.04

1804.00

Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie

18.05

1805.00

Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

18.06

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:
1806.10
1806.20

1806.31
1806.32
1806.90

- cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd
- 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
- andere, in de vorm van tabletten, staven of repen:
- - gevuld
- - niet gevuld
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 18
Ofschoon in hoofdstuk 18 geen wijzigingen zijn aangebracht, is de draagwijdte gewijzigd door een
aantal aanpassingen in hoofdstuk 19.
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Hoofdstuk 19
Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten
worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of te zamen genomen (hoofdstuk 16); de gevulde
producten bedoeld bij post 19.02 worden evenwel steeds onder die post ingedeeld;
b)
meel- en zetmeelpreparaten (katte- en hondebrood, enz.) die speciaal bereid zijn
voor de voeding van dieren (post 23.09);
c)
geneesmiddelen en andere producten bedoeld bij hoofdstuk 30.

2.

Voor de toepassing van post 19.01 wordt onder "meel", "gries" en "griesmeel" verstaan:
a)
meel, gries en griesmeel, van granen, bedoeld bij hoofdstuk 11;
b)
meel, gries, griesmeel en poeder, van plantaardige oorsprong, bedoeld bij ongeacht
welk hoofdstuk, ander dan meel, gries, griesmeel en poeder, van gedroogde groenten
(post 07.12), van aardappelen (post 11.05) of van gedroogde zaden van peulgroenten
(post 11.06).

3.

Post 19.04 omvat niet: bereidingen bevattende meer dan 6 gewichtspercenten cacao berekend op een geheel ontvette basis of bekleed met chocolade of met andere bereidingen
voor menselijke consumptie die cacao bevatten bedoeld bij post 18.06 (post 18.06).

4.

Voor de toepassing van post 19.04, betekent de uitdrukking "op andere wijze bereid" dat
de granen een verdere bereiding of behandeling hebben ondergaan dan bedoeld bij de posten van of de aantekeningen op de hoofdstukken 10 en 11.

Postnr.

GS-code

19.01

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 04.01 tot en met 04.04, geen of minder dan 5 gewichtspercenten
cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch
elders onder begrepen:
1901.10
1901.20
1901.90

19.02

1903.00

19.04

1904.10
1904.20
1904.90
19.05

- bereidingen voor de voeding van kinderen, opgemaakt voor de verkoop in het
klein
- mengsels en deeg, voor de bereiding van bakkerswaren bedoeld bij post 19.05
- andere
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:

1902.11
1902.19
1902.20
1902.30
1902.40
19.03

Omschrijving

-

deegwaren, niet gekookt, noch gevuld of op andere wijze bereid:
- waarin ei is verwerkt
- andere
- gevulde deegwaren (ook indien gekookt of op andere wijze bereid)
andere deegwaren
koeskoes

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken,
korrels, parels en dergelijke
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 en gries),
voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen:
- graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren
- bereidingen voor menselijke consumptie verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen
- andere
Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao
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bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en
dergelijke producten van meel of van zetmeel:
1905.10
1905.20
1905.30
1905.40
1905.90

-

bros gebakken brood, zogenaamd knäckebröd
ontbijtkoek
koekjes en biscuits, gezoet; wafels en wafeltjes
beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 19
In aantekening 3 op hoofdstuk 19 en in de tekst van post 19.01 is de uitdrukking "cacaopoeder"
vervangen door "cacao berekend op een geheel ontvette basis". Deze aanpassing is aangebracht teneinde de technische criteria voor de vaststelling van het gehalte aan cacaopoeder in bereidingen
bedoeld bij hoofdstuk 19 nader te definiëren. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de berekening van het cacaogehalte. Wel is in de teksten van aantekening 3 en van post 19.01 het maximum
percentage cacaopoeder gewijzigd.
2. Aantekening 3
In aantekening 3 is de grens van het maximum cacaogehalte (8 gewichtspercenten) toelaatbaar voor
de producten voor post 19.04, gewijzigd in 6 gewichtspercenten. Daardoor moeten bereidingen van
de soort bedoeld bij post 19.04 bevattende meer dan 6 doch niet meer dan 8 gewichtspercenten cacao berekend op een geheel ontvette basis, onder post 18.06 worden ingedeeld (onderverdeling
1806.90).
3. Post 19.01
In post 19.01 zijn de maximum gehaltes aan cacao verlaagd. Het in het eerste gedeelte van de
tekst genoemde percentage van 50 gewichtspercenten is gewijzigd in 40 gewichtspercenten. Het in
het tweede gedeelte van de tekst genoemde percentage van 10 gewichtspercenten is gewijzigd in 5
gewichtspercenten.
Door deze aanpassingen moeten de volgende bereidingen onder onderverdeling 1806.90 worden ingedeeld:
bereidingen bedoeld bij de onderverdelingen 1901.10 en 1901.20 (bereidingen voor menselijke
consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract) die 40 of meer doch niet meer
dan 50 gewichtspercenten cacao bevatten, berekend op een geheel ontvette basis; en
bereidingen bedoeld bij onderverdeling 1901.90 (bereidingen voor menselijke consumptie van
producten bedoeld bij de posten 04.01 tot en met 04.04) die 5 of meer doch minder dan 10 gewichtspercenten cacao bevatten, berekend op een geheel ontvette basis.
4. Draagwijdte post 19.04
Aan het tweede gedeelte van de tekst van post 19.04 is een referentie toegevoegd naar "granen
(andere dan maïs) in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van
meel en gries)". Hierdoor is de draagwijdte van die post vergroot en moeten dergelijke bereidingen op basis van niet-geroosterde graanvlokken (zoals die van de soort "Muesli") onder die post
worden ingedeeld (onderverdeling 1904.20).
5. Onderverdeling post 19.04
In post 19.04 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor "bereidingen voor menselijke consumptie
verkregen uit ongeroosterde graanvlokken of uit mengsels van ongeroosterde graanvlokken en geroosterde graanvlokken of gepofte granen" (onderverdeling 1904.20). Deze onderverdeling omvat
bereidingen uit de onderverdelingen 1904.10 en 2008.95.

46

Hoofdstuk 20
Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantedelen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
groenten en vruchten, bereid of verduurzaamd op een wijze genoemd in de hoofdstukken 7, 8 en 11;
b)
bereidingen voor menselijke consumptie bevattende meer dan 20 gewichtspercenten
worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of te zamen genomen (hoofdstuk 16);
c)
samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie, bedoeld bij
post 21.04.

2.

De posten 20.07 en 20.08 omvatten niet: vruchtengelei, vruchtenmoes, door een suikerlaag
omgeven amandelen en dergelijke producten, in de vorm van suikergoed (post 17.04) of van
chocoladewerk (post 18.06).

3.

Onder de posten 20.01, 20.04 en 20.05 vallen, naar gelang van het geval, uitsluitend
producten bedoeld bij hoofdstuk 7 of bij de posten 11.05 en 11.06 (andere dan meel,
gries en poeder van de producten van hoofdstuk 8) die bereid of verduurzaamd zijn op een
andere wijze dan bedoeld bij aantekening 1, onder a.

4.

Tomatensap dat 7 of meer gewichtspercenten droge stof bevat, wordt ingedeeld onder post
20.02.

5.

Voor de toepassing van post 20.09 wordt onder "ongegiste sappen, zonder toegevoegde alcohol" verstaan, sappen met een alcohol-volumegehalte (zie aantekening 2 op hoofdstuk
22) van niet meer dan 0,5 % vol.

Aanvullende aantekeningen
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 2005.10 worden als "gehomogeniseerde groenten"
aangemerkt, bereidingen van fijn gehomogeniseerde groenten, opgemaakt voor de verkoop in
het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht
van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan de bereidingen zijn toegevoegd als
smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes groenten bevatten. Deze onderverdeling heeft
voorrang op alle andere onderverdelingen van post 20.05.

2.

Voor de toepassing van onderverdeling 2007.10 worden als "gehomogeniseerde bereidingen"
aangemerkt, bereidingen van fijn gehomogeniseerde vruchten, opgemaakt voor de verkoop in
het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met een nettogewicht
van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan de bereidingen zijn toegevoegd als
smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes vruchten bevatten. Deze onderverdeling heeft
voorrang op alle andere onderverdelingen van post 20.07.

Postnr.

GS-code

20.01

Omschrijving
Groenten, vruchten en andere eetbare plantedelen, bereid of verduurzaamd in
azijn of in azijnzuur:

2001.10
2001.20
2001.90
20.02

- komkommers en augurken
- uien
- andere
Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur:

2002.10
2002.90
20.03

- tomaten, geheel of in stukken
- andere
Paddestoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn
of azijnzuur:

2003.10
2003.20

- paddestoelen
- truffels
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20.04

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 20.06:
2004.10
2004.90

20.05

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan de producten bedoeld bij post 20.06:
2005.10
2005.20
2005.40
2005.51
2005.59
2005.60
2005.70
2005.80
2005.90

20.06

- aardappelen
- andere groenten en mengsels van groenten

2006.00

20.07

-

gehomogeniseerde groenten
aardappelen
erwten (Pisum sativum)
bonen (Vigna spp., Phaseolus spp.):
- gedopt
- andere
asperges
olijven
suikermaïs (Zea mays var. saccharata)
andere groenten en mengsels van groenten

Groenten, vruchten, vruchteschillen en andere plantedelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)
Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of
stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

2007.10
2007.91
2007.99
20.08

-

gehomogeniseerde bereidingen
andere:
- citrusvruchten
- andere

Vruchten en andere eetbare plantedelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:
2008.11
2008.19
2008.20
2008.30
2008.40
2008.50
2008.60
2008.70
2008.80
2008.91
2008.92
2008.99

20.09

-

noten, grondnoten en andere zaden, ook indien onderling vermengd:
- grondnoten
- andere, mengsels daaronder begrepen
ananas
citrusvruchten
peren
abrikozen
kersen
perziken
aardbeien
andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008.19, daaronder begrepen:
- - palmharten
- - mengsels
- - andere
Ongegiste vruchtesappen (druivemost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

2009.11
2009.19
2009.20
2009.30
2009.40
2009.50
2009.60
2009.70
2009.80
2009.90

-

sinaasappelsap:
- bevroren
- andere
sap van pompelmoezen of van pomelo's
sap van andere citrusvruchten, niet onderling vermengd
ananassap
tomatensap
druivesap (druivemost daaronder begrepen)
appelsap
sap van andere vruchten of groenten, niet onderling vermengd
mengsels van sappen
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 20
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De voornaamste wijzigingen in hoofdstuk 20 betreffen de indeling van groenten verduurzaamd door
middel van suiker. De tekst van post 20.06 is zodanig aangepast dat op dergelijke wijze verduurzaamde groenten onder die post worden ingedeeld. Deze groenten komen uit de posten 20.04 en
20.05. De teksten van die posten zijn dienovereenkomstig aangepast.
2. Onderverdeling post 20.05
Onderverdeling 2005.30 (zuurkool) is geschrapt. Daardoor vallen deze producten nu onder onderverdeling 2005.90.
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Hoofdstuk 21
Diverse producten voor menselijke consumptie
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
gemengde groenten bedoeld bij post 07.12;
b)
gebrande koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht in welke verhouding (post
09.01);
c)
gearomatiseerde thee (post 09.02);
d)
specerijen en andere producten, bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10;
e)
bereidingen voor menselijke consumptie, bevattende meer dan 20 gewichtspercenten
worst, vlees, slachtafvallen, bloed, vis, schaaldieren, weekdieren of andere ongewervelde waterdieren, afzonderlijk of te zamen genomen (hoofdstuk 16); de producten
bedoeld bij de posten 21.03 en 21.04 worden evenwel steeds onder die posten ingedeeld;
f)
gist opgemaakt als geneesmiddel en de andere producten, bedoeld bij de posten 30.03
en 30.04;
g)
bereide enzymen bedoeld bij post 35.07.

2.

Extracten van de surrogaten bedoeld bij aantekening 1, onder b, hiervoor worden ingedeeld onder post 21.01.

3.

Voor de toepassing van post 21.04 worden als "samengestelde gehomogeniseerde producten
voor menselijke consumptie" aangemerkt, bereidingen van een fijn gehomogeniseerd mengsel
van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees, vis, groenten en vruchten, opgemaakt
voor de verkoop in het klein als kindervoeding of als dieetvoeding, in verpakkingen met
een nettogewicht van niet meer dan 250 g. Voor de toepassing van deze bepaling wordt
geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten, die aan het mengsel zijn
toegevoegd als smaakgevend middel, als conserveringsmiddel of voor een ander doel. Die
bereidingen mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes bevatten.

Postnr.

GS-code

21.01

Omschrijving
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:

2101.11
2101.12
2101.20
2101.30

21.02

- extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van
deze producten of op basis van koffie:
- - extracten, essences en concentraten
- - preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis
van koffie
- extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op
basis van deze producten of op basis van thee of van maté
- gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten,
essences en concentraten daarvan
Gist, ook indien inactief; andere eencellige micro-organismen, dood (andere
dan de vaccins bedoeld bij post 30.02); samengesteld bakpoeder:

2102.10
2102.20
2102.30
21.03

- levende gist
- inactieve gist; andere eencellige micro-organismen, dood
- samengesteld bakpoeder
Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

2103.10
2103.20
2103.30
2103.90
21.04

-

sojasaus
tomatenketchup en andere tomatensaus
mosterdmeel en bereide mosterd
andere

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon; samengestelde
gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie:
2104.10
2104.20

- preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon
- samengestelde gehomogeniseerde producten voor menselijke consumptie
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21.05

2105.00

21.06

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

2106.10
2106.90

- proteïneconcentraten en getextureerde proteïnestoffen
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 21
Door het schrappen van het laatste gedeelte van de tekst van post 22.08 (samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken), worden dergelijke bereidingen onder post 21.06 ingedeeld indien zij niet zijn gebaseerd op reukstoffen. Indien zij
wel daarop zijn gebaseerd worden zij onder post 33.02 ingedeeld.
Door de aanpassingen in hoofdstuk 33 worden onder post 33.02 eveneens ingedeeld, dergelijke preparaten die minder dan 0,5% vol alcohol bevatten.
In verband met vorenstaande is aantekening 1 f) op hoofdstuk 21 geschrapt. De aantekeningen 1 g)
en 1 h) zijn dienovereenkomstig aangepast als aantekeningen 1 f) respectievelijk 1 g).
Zie ook bij post 22.08.
2. Onderverdelingen post 21.01
Onderverdeling 2101.10 is opgesplitst in twee nieuwe onderverdelingen (2101.11 en 2101.12), omvattende extracten, essences en concentraten van koffie respectievelijk preparaten op basis van
extracten, essences of concentraten of op basis van koffie.
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Hoofdstuk 22
Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
producten bedoeld bij dit hoofdstuk (andere dan die bedoeld bij post 22.09) bereid
voor keukengebruik, waardoor zij ongeschikt zijn geworden om als drank te worden
gebruikt (in het algemeen post 21.03);
b)
zeewater (25.01);
c)
gedistilleerd water, conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water (post
28.51);
d)
waterige oplossingen die meer dan 10 gewichtspercenten azijnzuur bevatten (post
29.15);
e)
geneesmiddelen bedoeld bij de posten 30.03 en 30.04;
f)
parfumerieën en toiletartikelen (hoofdstuk 33).

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van de hoofdstukken 20 en 21 dient het alcoholvolumegehalte vastgesteld te worden bij een temperatuur van 20 oC.

3.

Voor de toepassing van post 22.02 wordt onder "alcoholvrije dranken" verstaan, dranken
met een alcohol-volumegehalte van niet meer dan 0,5 % vol.
Alcoholhoudende dranken worden naar gelang van het geval ingedeeld onder de posten 22.03
tot en met 22.06 of onder post 22.08.

Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

Voor de toepassing van onderverdeling 2204.10 wordt als "mousserende wijn" aan gemerkt,
wijn bewaard in gesloten recipiënten die bij een temperatuur van 20 oC een overdruk van
3 bar of meer vertoont.

GS-code

22.01

Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd; ijs
en sneeuw:
2201.10
2201.90

22.02

2202.90

- water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toe gevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd
- andere

2203.00

Bier van mout

22.04

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen;
druivemost, andere dan bedoeld bij post 20.09:
2204.10
2204.21
2204.29
2204.30

22.05

22.06

- mineraalwater en spuitwater
- andere
Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker
of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije
dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 20.09:

2202.10

22.03

Omschrijving

- mousserende wijn
- andere wijn; druivemost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is
verhinderd of gestuit:
- - in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l
- - andere
- andere druivemost
Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of
met aromatische stoffen:

2205.10
2205.90

- in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l
- andere

2206.00

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn, perewijn, honigdrank); mengsels van gegiste dranken en mengsels van gegiste dranken met alcoholvrije
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dranken, elders genoemd noch elders onder begrepen
22.07

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol
of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het
gehalte:
2207.10
2207.20

22.08

22.09

- ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol
of meer
- ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan
80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:

2208.20
2208.30
2208.40
2208.50
2208.60
2208.70
2208.90

-

dranken, gedistilleerd uit wijn of druivenmoer
whisky
rum en tafia
gin en jenever
wodka
likeuren
andere

2209.00

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 22
Door het schrappen van het laatste gedeelte van de tekst van post 22.08 (samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken) worden die producten nu
ingedeeld onder post 21.06 of 33.02, naar gelang van het basisbestanddeel. Hierbij doet het alcoholgehalte niet terzake.
2. Onderverdelingen post 22.08
Onderverdeling 2208.10 (samengestelde alcoholische preparaten van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken) is geschrapt.
Binnen post 22.08 zijn twee nieuwe onderverdelingen gemaakt voor wodka (onderverdeling 2208.60),
respectievelijk likeuren (onderverdeling 2208.70).
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Hoofdstuk 23
Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren
Aantekening
1.

Postnr.

Post 23.09 omvat mede producten van de soort gebruikt voor het voederen van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen, verkregen door het behandelen van plantaardige
of dierlijke zelfstandigheden, en wel zodanig dat het wezenlijk karakter van die zelfstandigheden verloren is gegaan. Plantaardige afval, plantaardige residuen en bijproducten van vorenbedoelde behandeling vallen echter niet onder deze post.

GS-code

23.01

Omschrijving
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
2301.20

23.02

- meel, poeder en pellets, van vlees of van slachtafvallen; kanen
- meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van
andere ongewervelde waterdieren
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
2302.20
2302.30
2302.40
2302.50
23.03

-

van
van
van
van
van

maïs
rijst
tarwe
andere granen
peulvruchten

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
2303.20
2303.30

- afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen
- bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie
- bostel (brouwerijafval) en afvallen van branderijen

23.04

2304.00

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie,
ook indien fijngemaakt of in pellets

23.05

2305.00

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van grondnotenolie, ook indien fijngemaakt of in pellets

23.06

23.07

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 23.04 of 23.05:
2306.10
2306.20
2306.30
2306.40
2306.50
2306.60
2306.70
2306.90

-

2307.00

Wijnmoer; ruwe wijnsteen

23.08

van katoenzaad
van lijnzaad
van zonnebloempitten
van raap- of van koolzaad
van kokosnoten of van kopra
van palmnoten of van palmpitten
van maïskiemen
andere

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval, plantaardige residuen en
bijproducten, ook indien in pellets, van de soort gebruikt voor het voederen
van dieren, elders genoemd noch elders onder begrepen:
2308.10
2308.90

- eikels en wilde kastanjes
- andere
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23.09

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:
2309.10
2309.90

- honde- en kattevoer, opgemaakt voor de verkoop in het klein
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdeling post 23.06
In post 23.06 is een nieuwe onderverdeling (2306.70) opgenomen voor perskoeken en andere vaste
afvallen van maïskiemen.
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Hoofdstuk 24
Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten
Aantekening
1.

Postnr.

Medicinale sigaretten worden niet onder dit hoofdstuk ingedeeld (hoofdstuk 30).

GS-code

24.01

Omschrijving
Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak:

2401.10
2401.20
2401.30
24.02

- ongestripte tabak
- geheel of gedeeltelijk gestripte tabak
- afvallen van tabak
Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten:

2402.10
2402.20
2402.90
24.03

- sigaren en cigarillo's, tabak bevattend
- sigaretten, tabak bevattend
- andere
Andere tabak en tabakssurrogaten, tot verbruik bereid; "gehomogeniseerde" en
"gereconstitueerde" tabak; tabaksextracten en tabakssausen:

2403.10
2403.91
2403.99

- rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding
- andere:
- - "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak
- - andere
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling V
Minerale producten
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Hoofdstuk 25
Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement
Aantekeningen
1.

Voor zover uit de context van de posten of uit aantekening 4 op dit hoofdstuk niet het
tegendeel blijkt, vallen onder dit hoofdstuk uitsluitend: producten in ruwe staat en
producten die zijn gewassen (ook met behulp van chemicaliën die onzuiverheden verwijderen zonder de aard van het product te wijzigen), fijngestampt, gemalen, geslibd, gezeefd
of gekalibreerd, ook indien geconcentreerd door flotatie, door magnetische afscheiding
of door andere mechanische of fysische werkwijzen (met uitzondering van kristallisatie).
Producten die gebrand of geroost zijn of zijn verkregen door vermenging, dan wel een bewerking hebben ondergaan die uitgaat boven de in de verschillende posten aangegeven bewerkingen, zijn evenwel van dit hoofdstuk uitgezonderd.
Aan de producten van dit hoofdstuk mag een zelfstandigheid zijn toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan, voor zover deze toevoeging de producten niet méér geschikt maakt
voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel en colloïdale zwavel (post 28.02);
b)
natuurlijke ijzerhoudende verfaarden die in totaal 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten (post 28.21);
c)
geneesmiddelen en andere producten, bedoeld bij hoofdstuk 30;
d)
parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten (hoofdstuk 33);
e)
stenen voor bestrating, plaveien en trottoirbanden (post 68.01); blokjes en dergelijke voor mozaïeken (post 68.02); dakleien en leien voor bouwwerken (post 68.03);
f)
edelstenen en halfedelstenen (post 71.02 of 71.03);
g)
gecultiveerde kristallen (andere dan optische elementen), wegende per stuk 2,5 g of
meer, van natriumchloride of van magnesiumoxyde, bedoeld bij post 38.24; optische
elementen van natriumchloride of van magnesiumoxyde (post 90.01);
h)
biljartkrijt (post 95.04);
ij) schrijf- of tekenkrijt en kleermakerskrijt (post 96.09).

3.

Producten die zowel onder post 25.17 als onder een andere post van hoofdstuk 25 kunnen
vallen, worden ingedeeld onder post 25.17.

4.

Post 25.30 omvat onder meer: vermiculiet, perliet en chloriet, niet gexpandeerd;
verfaarden, ook indien gebrand of onderling vermengd; natuurlijk ijzerglimmer; meerschuim, ook in gepolijste stukken, en barnsteen (amber); samengekit meerschuim en samengekit barnsteen (ambroïde), enkel gemouleerd in platen, staven of in dergelijke vormen;
git; strontianiet (natuurlijk strontiumcarbonaat), ook indien gebrand, met uitzondering
van strontiumoxyde; stukken en scherven van aardewerk.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

25.01

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

25.02

2502.00

IJzerkies, ongeroost

25.03

2503.00

Zwavel van alle soorten, andere dan gesublimeerde, geprecipiteerde en colloïdale zwavel

25.04

Natuurlijk grafiet:
2504.10
2504.90

25.05

Natuurlijk zand van alle soorten, ook indien gekleurd, ander dan metaalhoudend
zand bedoeld bij hoofdstuk 26:
2505.10
2505.90

25.06

- in poeder of in schilfers
- ander

- kiezelzand en kwartszand
- ander zand
Kwarts (ander dan natuurlijk zand); kwartsiet, ook indien enkel kantrecht be-
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houwen, dan wel in blokken of in platen van vierkante of rechthoekige vorm,
verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze:
2506.10

25.07

2506.21
2506.29

-

2507.00

Kaolien en andere kaolienhoudende klei, ook indien gebrand

25.08

25.09

Andere klei (andere dan geëxpandeerde klei bedoeld bij post 68.06), andalusiet, kyaniet, sillimaniet, ook indien gebrand; mulliet; chamotte- en dinasaarde:
2508.10
2508.20
2508.30
2508.40
2508.50
2508.60
2508.70

-

2509.00

Krijt

25.10

25.11

- niet gemalen
- gemalen
Natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet); natuurlijk bariumcarbonaat
(witheriet), ook indien gebrand, ander dan bariumoxyde bedoeld bij post 28.16:

2511.10
2511.20

- natuurlijk bariumsulfaat (zwaarspaat, bariet)
- natuurlijk bariumcarbonaat (witheriet)

2512.00

Diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) en andere dergelijke kiezelaarden met een schijnbare dichtheid van 1 of minder, ook indien
gebrand

25.13

Puimsteen; amaril; natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke
schuur-, slijp- en polijstmiddelen, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan:
2513.11
2513.19
2513.20

25.14

bentoniet
bleekaarde en vollersaarde
vuurvaste klei
andere klei
andalusiet, kyaniet en sillimaniet
mulliet
chamotte- en dinasaarde

Natuurlijk calciumfosfaat, natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat en gefosfateerd
krijt:
2510.10
2510.20

25.12

kwarts
kwartsiet:
- onbewerkt of enkel kantrecht behouwen
- ander

2514.00

- puimsteen:
- - ruw of in onregelmatige stukken, puimsteengruis ("bimskies") daaronder begrepen
- - andere
- amaril, natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-,
slijp- en polijstmiddelen
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
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25.15

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:
2515.11
2515.12
2515.20

25.16

- marmer en travertijn:
- - onbewerkt of enkel kantrecht behouwen
- - blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
- ecaussine en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf;
albast
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:

2516.11
2516.12
2516.21
2516.22
2516.90
25.17

- graniet:
- - onbewerkt of enkel kantrecht behouwen
- - blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
- zandsteen:
- - onbewerkt of enkel kantrecht behouwen
- - blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze
- andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf
Keistenen, grint, 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 hoogovenslakken, 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 25.15 en 25.16, ook indien
zij een warmtebehandeling hebben ondergaan:

2517.10

2517.20
2517.30

2517.41
2517.49
25.18

- keistenen, grint 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
- macadam van hoogovenslakken, van metaalslakken of van dergelijke industriële
afvallen, ook indien dit de in onderverdeling 2517.10 genoemde stoffen bevat
- teermacadam
- korrels, scherven, splinters en poeder van de steensoorten bedoeld bij de
posten 25.15 en 25.16, ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan:
- - van marmer
- - andere
Dolomiet, ook indien gesinterd of gebrand; 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
2518.20
2518.30
25.19

- dolomiet, niet gebrand, noch gesinterd
- dolomiet, gebrand of gesinterd
- stamp- en strijkmassa van dolomiet
Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet); gesmolten magnesia; doodgebrande
magnesia (gesinterd), ook indien geringe hoeveelheden andere oxyden bevattend
die voor het sinteren toegevoegd zijn; ander magnesiumoxyde, ook indien zuiver:

2519.10
2519.90

25.20

- natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet)
- andere

Gips; anhydriet; gebrande gips, ook indien gekleurd of met toevoeging van
kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers:
2520.10

- gips; anhydriet
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25.21

2520.20

- gebrande gips

2521.00

Kalksteen voor hoogoventoeslag; kalksteen voor de vervaardiging van kalk of
van cement

25.22

Ongebluste kalk, gebluste kalk en hydraulische kalk, andere dan calciumoxyde
en calciumhydroxyde bedoeld bij post 28.25:
2522.10
2522.20
2522.30

25.23

Hydraulisch cement (cementklinker daaronder begrepen), ook indien gekleurd:
2523.10

25.24

2523.21
2523.29
2523.30
2523.90

-

2524.00

Asbest

25.25

cementklinker
portlandcement:
- wit, ook indien kunstmatig gekleurd
- ander
aluminiumcement
ander hydraulisch cement

Mica, micasplittings daaronder begrepen; afval van mica:
2525.10
2525.20
2525.30

25.26

25.27

- ongebluste kalk
- gebluste kalk
- hydraulische kalk

- ruw mica, mica in bladen en micasplittings
- micapoeder
- afval van mica
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
2526.20

- niet fijngemaakt, noch gemalen
- fijngemaakt of gemalen

2527.00

Natuurlijk kryoliet; natuurlijk chioliet

25.28

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
2528.90

25.29

- natuurlijke natriumboraten en concentraten daarvan, ook indien gebrand
- andere
Veldspaat; leuciet; nefelien en nefelien-syeniet; vloeispaat:

2529.10
2529.21
2529.22
2529.30
25.30

-

veldspaat
vloeispaat:
- bevattende niet meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride
- bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride
leuciet; nefelien en nefelien-syeniet

Minerale stoffen, elders genoemd noch elders onder begrepen:
2530.10
2530.20
2530.40
2530.90

-

vermiculiet, perliet en chloriet, niet geëxpandeerd
kieseriet, epsomiet (natuurlijk magnesiumsulfaat)
ijzerglimmer
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 25. Aantekening 2 g)
De verwijzing naar post 38.23 in aantekening 2 g) is gewijzigd in een verwijzing naar post 38.24,
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ter aanpassing aan de nieuwe structuur van hoofdstuk 38.
2. Post 25.03
De onderverdelingen 2503.10 en 2503.90 zijn samengevoegd. Het nieuwe codenummer is 2503.00.
3. Onderverdelingen post 25.13
De onderverdelingen 2513.21 en 2513.29 zijn samengevoegd. Het nieuwe codenummer is 2513.20.
4. Onderverdelingen post 25.30
Onderverdeling 2530.30 is geschrapt. De inhoud daarvan wordt nu ingedeeld onder onderverdeling
2530.90.
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Hoofdstuk 26
Ertsen, slakken en assen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
slakken en dergelijke industriële afvallen, tot macadam verwerkt (post 25.17);
b)
natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), ook indien gebrand of gesinterd(post
25.19);
c)
fosfaatslakken als bedoeld bij hoofdstuk 31;
d)
slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol (post 68.06);
e)
resten en afvallen van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen;
andere resten en afvallen bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen
(post 71.12);
f)
door het smelten van ertsen verkregen kopersteen, matten van nikkel of matten van
kobalt (afdeling XV).

2.

Voor de toepassing van de posten 26.01 tot en met 26.17 worden onder "ertsen"verstaan:
ertsen die worden gebruikt in de metallurgie voor het winnen van kwikzilver, van de metalen bedoeld bij post 28.44 of van de metalen bedoeld bij de afdelingen XIV en XV, ook
indien zij bestemd zijn voor andere doeleinden,mits zij geen andere bewerkingen hebben
ondergaan dan gebruikelijk is in de metallurgie.

3.

Post 26.20 is uitsluitend van toepassing op assen en residuen van de soorten die in de
industrie worden gebruikt voor het daaruit winnen van metaal of voor het vervaardigen
van chemische metaalverbindingen.

Postnr.

GS-code

26.01

Omschrijving
Ijzererts en concentraten daarvan, geroost ijzerkies (pyrietas) daaronder begrepen:

2601.11
2601.12
2601.20

-

ijzererts en concentraten daarvan, andere dan geroost ijzerkies (pyrietas):
- niet geagglomereerd
- geagglomereerd
geroost ijzerkies (pyrietas)

26.02

2602.00

Mangaanerts en concentraten daarvan, ijzerhoudend mangaanerts en concentraten
daarvan met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten, berekend op
de droge stof, daaronder begrepen

26.03

2603.00

Kopererts en concentraten daarvan

26.04

2604.00

Nikkelerts en concentraten daarvan

26.05

2605.00

Kobalterts en concentraten daarvan

26.06

2606.00

Aluminiumerts en concentraten daarvan

26.07

2607.00

Looderts en concentraten daarvan

26.08

2608.00

Zinkerts en concentraten daarvan

26.09

2609.00

Tinerts en concentraten daarvan

26.10

2610.00

Chroomerts en concentraten daarvan

26.11

2611.00

Wolfraamerts en concentraten daarvan

26.12

Uranium- of thoriumertsen en concentraten daarvan:
2612.10
2612.20

- uraniumerts en concentraten daarvan
- thoriumerts en concentraten daarvan
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26.13

26.14

Molybdeenerts en concentraten daarvan:
2613.10
2613.90

- geroost
- andere

2614.00

Titaanerts en concentraten daarvan

26.15

Niobium-, tantaal-, vanadium- of zirkoniumertsen en concentraten daarvan:
2615.10
2615.90

26.16

- zirkoniumerts en concentraten daarvan
- andere
Ertsen van edele metalen en concentraten daarvan:

2616.10
2616.90
26.17

- zilvererts en concentraten daarvan
- andere
Andere ertsen en concentraten daarvan:

2617.10
2617.90

- antimoonerts en concentraten daarvan
- andere

26.18

2618.00

Gegranuleerde hoogovenslakken (slakkenzand) verkregen bij de vervaardiging van
ijzer en staal

26.19

2619.00

Slakken (andere dan gegranuleerde hoogovenslakken), walsschilfers en ander bij
de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval

26.20

26.21

Assen en residuen (andere dan die verkregen bij de vervaardiging van ijzer en
staal), die metaal of metaalverbindingen bevatten:
2620.11
2620.19
2620.20
2620.30
2620.40
2620.50
2620.90

-

hoofdzakelijk
- hardzink
- andere
hoofdzakelijk
hoofdzakelijk
hoofdzakelijk
hoofdzakelijk
andere

zink bevattend:

2621.00

Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen

lood bevattend
koper bevattend
aluminium bevattend
vanadium bevattend

---- O ---Opmerkingen
1. Hoofdstuk 26. Aantekening 1 e)
Aan aantekening 1 e) op hoofdstuk 26 is het gedeelte "andere resten en afvallen bevattende edele
metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen (post 71.12)" toegevoegd. Hierdoor wordt aangegeven dat afvallen van de
soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen, onder post 71.12 worden ingedeeld.
Deze aanpassing is onderdeel van een aantal aanpassingen die tot doel hebben vorenbedoelde afvallen onder post 71.12 in te delen.
2. Post 26.02
De tekst van post 26.02 is aangepast aan de in de handel gebruikelijke terminologie.
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Hoofdstuk 27
Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale
was
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen; deze uitzondering heeft
geen betrekking op zuiver methaan en op zuiver propaan, die onder post 27.11 worden
ingedeeld;
b)
geneesmiddelen bedoeld bij de posten 30.03 en 30.04;
c)
gemengde onverzadigde koolwaterstoffen bedoeld bij de posten 33.01, 33.02 en 38.05.

2.

De uitdrukkingen "aardolie" en "olie uit bitumineuze mineralen", die gebezigd zijn in de
tekst van post 27.10, worden geacht niet alleen betrekking te hebben op aardolie en op
olie uit bitumineuze mineralen, doch eveneens op soortgelijke olie en op hoofdzakelijk
uit gemengde onverzadigde koolwaterstoffen bestaande olie, waarin het gewicht van de
niet-aromatische bestanddelen dat van de aromatische bestanddelen overtreft, ongeacht de
wijze waarop deze producten zijn verkregen.
Deze uitdrukkingen hebben echter geen betrekking op vloeibare synthetische polyolefinen
die voor minder dan 60 % van hun volume overdistilleren bij 300 oC, herleid tot een druk
van 1 013 mbar met toepassing van een lage-drukdistillatiemethode (hoofdstuk 39).

Aanvullende aantekeningen
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 2701.11 wordt als "antraciet" aangemerkt, steenkool met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het droge, mineraalvrije product) van niet meer dan 14 %.

2.

Voor de toepassing van onderverdeling 2701.12 wordt als "bitumineuze steenkool"aangemerkt, steenkool met een gehalte aan vluchtige stoffen (berekend op het droge,
mineraalvrije product) van meer dan 14 % en met een calorische waarde (berekend op het
vochtige, mineraalvrije product) van 5833 kcal/kg of meer.

3.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40 en 2707.60
worden als "benzol", "toluol", "xylol", "naftaleen" en "fenolen" aangemerkt, producten
die respectievelijk meer dan 50 gewichtspercenten benzeen, tolueen, xyleen, naftaleen of
fenolen bevatten.

Postnr.

GS-code

27.01

Omschrijving
Steenkool; briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste
brandstoffen:

2701.11
2701.12
2701.19
2701.20

27.02

-

steenkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst:
- antraciet
- bitumineuze steenkool
- andere steenkool
briketten, eierkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffen

Bruinkool, ook indien geperst, andere dan git:
2702.10
2702.20

- bruinkool, ook indien in poedervorm, doch niet geperst
- geperste bruinkool

27.03

2703.00

Turf, turfstrooisel daaronder begrepen, ook indien geperst

27.04

2704.00

Cokes en halfcokes, van steenkool, van bruinkool of van turf, ook indien geperst; retortenkool

27.05

2705.00

Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas
en andere gasvormige koolwaterstoffen

27.06

2706.00

Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten,
ook indien gedehydreerd of gedeeltelijk gedistilleerd (topped), zogenaamde
mengteer daaronder begrepen
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27.07

Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische
bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft:
2707.10
2707.20
2707.30
2707.40
2707.50

-

2707.60

-

2707.91
2707.99
27.08

benzol
toluol
xylol
naftaleen
andere mengsels van aromatische koolwaterstoffen die, distillatieverliezen
inbegrepen, voor 65 % of meer van hun volume overdistilleren bij 250 oC of
lager, bepaald volgens de methode ASTM D 86
fenolen
andere:
- creosootolie
- andere

Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer:
2708.10
2708.20

- pek
- pekcokes

27.09

2709.00

Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

27.10

2710.00

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

27.11

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:
2711.11
2711.12
2711.13
2711.14
2711.19
2711.21
2711.29

27.12

-

vloeibaar gemaakt:
- aardgas
- propaan
- butanen
- ethyleen, propyleen, butyleen en butadieen
- andere
gasvormig:
- aardgas
- andere

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:
2712.10
2712.20
2712.90

27.13

- vaseline
- paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie
- andere
Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie
uit bitumineuze mineralen:

2713.11
2713.12
2713.20
2713.90
27.14

-

petroleumcokes:
- niet gecalcineerd
- gecalcineerd
petroleumbitumen
andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus
zand; asfaltiet en asfaltsteen:
2714.10
2714.90

- bitumineuze leisteen en bitumineus zand
- andere

27.15

2715.00

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"))

27.16

2716.00

Elektrische energie
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---- O ---Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling VI
Producten van de chemische en van de aanverwante industrieën
Aantekeningen
1.

a)
b)

Producten (andere dan radioactieve metaalertsen) die beantwoorden aan de omschrijving van post 28.44 of van post 28.45, moeten worden ingedeeld onder die posten en
niet onder een andere post van de nomenclatuur.
Behoudens het bepaalde onder a hiervoor, moeten producten die beantwoorden aan de
omschrijving van post 28.43 of van post 28.46 worden ingedeeld onder die posten en
niet onder een andere post van afdeling VI.

2.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, moeten alle producten die behoren tot
een der posten 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06,
37.07 of 38.08, hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein, hetzij omdat ze voorkomen in afgemeten hoeveelheden, worden ingedeeld onder die posten en niet
onder een andere post van de nomenclatuur.

3.

Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze afdeling behoren en waarvan
kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij
afdeling VI of VII te verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op
dit product, mits:
a)
duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om
gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;
b)
zij gelijktijdig worden aangeboden;
c)
onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.
---- O ----
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Hoofdstuk 28
Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van
radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen
Aantekeningen
1.

De posten van dit hoofdstuk hebben, voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt,
uitsluitend betrekking op:
a)
geïsoleerde chemische elementen en geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen,
ook indien zij onzuiverheden bevatten;
b)
waterige oplossingen van de producten, bedoeld onder a hiervoor;
c)
andere oplossingen van de hiervoor onder a bedoelde producten, voor zover deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvormen zijn die uitsluitend zijn
gekozen om veiligheidsredenen of om de producten geschikt te maken voor vervoer en
voor zover de oplosmiddelen de producten niet méér geschikt maken voor bijzondere
toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen;
d)
producten bedoeld onder a, b of c hiervoor, waaraan een stabilisator (zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan daaronder begrepen) is toe gevoegd, nodig voor
de houdbaarheid of voor het vervoer;
e)
producten bedoeld onder a, b, c of d hiervoor, waaraan een zelfstandigheid is toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan een kleurmiddel is toegevoegd om
het onderkennen ervan te vergemakkelijken dan wel om veiligheidsredenen, voor zover
deze toevoegingen de producten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen.

2.

Naast dithionieten en sulfoxylaten, gestabiliseerd met organische stoffen (post 28.31),
de anorganische carbonaten en peroxocarbonaten (post 28.36), de cyaniden, oxycyaniden en
complexe cyaniden van anorganische basen (post 28.37), de anorganische fulminaten, cyanaten en thiocyanaten (post 28.38), de organische producten begrepen onder de posten
28.43 tot en met 28.46 en de carbiden (post 28.49), worden alleen de hieronder genoemde
koolstofverbindingen onder dit hoofdstuk ingedeeld:
a)
oxyden van koolstof, waterstofcyanide (blauwzuur), knalzuur, isocyaanzuur, thiocyaanzuur en andere al dan niet complexe cyaanzuren (post 28.11);
b)
carbonylhalogeniden (post 28.12);
c)
koolstofdisulfide (post 28.13);
d)
thiocarbonaten, selenocarbonaten en tellurocarbonaten, selenocyanaten en tellurocyanaten, tetrathiocyanatodiaminechromaten (reineckaten) en andere complexe anorganische cyanaten (post 28.42);
e)
waterstofperoxyde in vaste toestand gebracht met ureum (post 28.47), koolstofoxydesulfide, thiocarbonylhalogeniden, cyaan, cyaanhalogeniden, cyaanamide en metaalverbindingen van cyaanamide (post 28.51), met uitzondering van calciumcyaanamide, ook
indien zuiver (hoofdstuk 31).

3.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op afdeling VI, omvat dit hoofdstuk niet:
a)
natriumchloride en magnesiumoxyde, ook indien zuiver, en andere producten bedoeld
bij afdeling V;
b)
producten die zowel tot de anorganische verbindingen als tot de organische verbindingen zijn te rekenen, andere dan die bedoeld bij aantekening 2 hiervoor;
c)
producten bedoeld bij de aantekeningen 2, 3, 4 en 5 op hoofdstuk 31;
d)
anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen) bedoeld bij post 32.06;
e)
kunstmatig grafiet (post 38.01), preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten,
alsmede brandblusbommen (post 38.13), radeervloeistoffen in verpakkingen voor de
verkoop in het klein (post 38.24) en gecultiveerde kristallen - andere dan optische
elementen - van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden, wegende
per stuk 2,5 g of meer (post 38.23);
f)
natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en poeder en stof van dergelijke stenen (posten 71.02 tot en met 71.05), alsmede edele
metalen en legeringen daarvan bedoeld bij hoofdstuk 71;
g)
metalen, ook indien zuiver, legeringen van metalen en cermets, gesinterde metaalcarbiden daaronder begrepen (metaalcarbiden gesinterd met een metaal), bedoeld bij
afdeling XV;
h)
optische elementen, bijvoorbeeld van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden (post 90.01).

4.

Chemisch welbepaalde complexe zuren, bestaande uit een verbinding van een anorganisch
zuur bedoeld bij onderdeel II, en een metaalzuur (hydroxyde) bedoeld bij onderdeel IV,
worden ingedeeld onder post 28.11.
De posten 28.26 tot en met 28.42 hebben alleen betrekking op de zouten en peroxozouten
van metalen of van ammonium.
Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden dubbelzouten en complexe
zouten ingedeeld onder post 28.42.

5.

6.

Onder post 28.44 worden slechts de hierna genoemde producten ingedeeld:
a)
technetium (atoomnummer 43), promethium (atoomnummer 61), polonium (atoomnummer 84)
en alle elementen met een atoomnummer hoger dan 84;
b)
natuurlijke en kunstmatige radioactieve isotopen (isotopen van edele of onedele metalen bedoeld bij de afdelingen XIV en XV daaronder begrepen), ook indien onderling

69

c)
d)

e)
f)

vermengd;
anorganische of organische verbindingen van de hiervoor bedoelde elementen en isotopen, al dan niet chemisch welbepaald, ook indien onderling vermengd;
legeringen, dispersies (cermets daaronder begrepen), keramische producten en mengsels die de hiervoor bedoelde elementen of isotopen dan wel anorganische of organische verbindingen daarvan bevatten en een specifieke radioactiviteit hebben van
meer dan 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren;
radioactieve afvalstoffen, ook indien zij nog bruikbaar zijn.

Voor de toepassing van deze aantekening en van de posten 28.44 en 28.45 wordt onder
"isotopen" verstaan:
-

geïsoleerde nucliden, met uitzondering van de chemische elementen die in de natuur
monoïsotopisch voorkomen;

-

mengsels van isotopen van hetzelfde element, verrijkt aan één of meer van hun isotopen, dat wil zeggen elementen waarvan de natuurlijke isotopensamenstelling kunstmatig is gewijzigd.

7.

Post 28.48 omvat eveneens koperfosfide (fosforkoper) bevattende meer dan 15 gewichtspercenten fosfor.

8.

Chemische elementen, zoals silicium en seleen (selenium), die met het oog op hun gebruik
voor elektronische doeleinden gedoopt zijn, worden onder hoofdstuk 28 ingedeeld, indien
zij ruw getrokken zijn of voorkomen in de vorm van cilinders of staven. In de vorm van
schijven, plaatjes of dergelijke, worden zij onder post 38.18 ingedeeld.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Chemische elementen
28.01

Fluor, chloor, broom en jood (jodium):
2801.10
2801.20
2801.30

- chloor
- jood (jodium)
- fluor; broom

28.02

2802.00

Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel; colloïdale zwavel

28.03

2803.00

Koolstof ("carbonblack" en andere vormen van koolstof, elders genoemd noch elders onder begrepen)

28.04

Waterstof, edelgassen en andere niet-metalen:
2804.10
2804.21
2804.29
2804.30
2804.40
2804.50
2804.61
2804.69
2804.70
2804.80
2804.90

28.05

-

waterstof
edelgassen:
- argon
- andere
stikstof
zuurstof
boor (borium); telluur (tellurium)
silicium:
- bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten silicium
- andere
fosfor
arseen (arsenicum)
seleen (selenium)

Alkali- en aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook
indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik (kwikzilver):
2805.11
2805.19
2805.21
2805.22
2805.30
2805.40

-

alkalimetalen:
- natrium
- andere
aardalkalimetalen:
- calcium
- strontium en barium
zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of
onderling gelegeerd
- kwik (kwikzilver)
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Onderdeel II. Anorganische zuren en anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen
28.06

Waterstofchloride (zoutzuur); chlorozwavelzuur:
2806.10
2806.20

- waterstofchloride (zoutzuur)
- chlorozwavelzuur

28.07

2807.00

Zwavelzuur; oleum (rokend zwavelzuur)

28.08

2808.00

Salpeterzuur; nitreerzuren

28.09

28.10

Difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride); fosforzuur en polyfosforzuren:
2809.10
2809.20

- difosforpentaoxyde (fosforzuuranhydride)
- fosforzuur en polyfosforzuren

2810.00

Booroxyden; boorzuren

28.11

Andere anorganische zuren en andere anorganische zuurstofverbindingen van
niet-metalen:
2811.11
2811.19
2811.21
2811.22
2811.23
2811.29

-

andere anorganische zuren:
- waterstoffluoride (fluorwaterstof)
- andere
andere anorganische zuurstofverbindingen van niet-metalen:
- koolstofdioxyde (kooldioxyde)
- siliciumdioxyde
- zwaveldioxyde
- andere

Onderdeel III. Verbindingen van niet-metalen met halogenen, met halogenen en zuurstof, of met
zwavel
28.12

Halogeniden en halogenideoxyden van niet-metalen:
2812.10
2812.90

28.13

- chloriden en chlorideoxyden
- andere

Zwavelverbindingen van niet-metalen; fosfortrisulfide in handelskwaliteit:
2813.10
2813.90

- koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)
- andere

Onderdeel IV. Anorganische basen; oxyden, hydroxyden en peroxyden van metalen
28.14

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing (ammonia):
2814.10
2814.20

28.15

- ammoniak, watervrij
- ammoniak in waterige oplossing (ammonia)
Natriumhydroxyde (bijtende soda); kaliumhydroxyde (bijtende potas); natriumperoxyde en kaliumperoxyde:

2815.11
2815.12
2815.20
2815.30
28.16

-

natriumhydroxyde (bijtende soda):
- vast
- in waterige oplossing (natronloog)
kaliumhydroxyde (bijtende potas)
natriumperoxyde en kaliumperoxyde

Magnesiumhydroxyde en magnesiumperoxyde; strontiumoxyde, strontiumhydroxyde en
strontiumperoxyde; bariumoxyde, bariumhydroxyde en bariumperoxyde:
2816.10
2816.20

- magnesiumhydroxyde en magnesiumperoxyde
- strontiumoxyde, strontiumhydroxyde en strontiumperoxyde
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28.17

2816.30

- bariumoxyde, bariumhydroxyde en bariumperoxyde

2817.00

Zinkoxyde; zinkperoxyde

28.18

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminiumoxyde; aluminiumhydroxyde:
2818.10
2818.20
2818.30

28.19

- kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald
- aluminiumoxyde, ander dan kunstmatig korund
- aluminiumhydroxyde
Chroomoxyden en chroomhydroxyden:

2819.10
2819.90
28.20

- chroomtrioxyde
- andere
Mangaanoxyden:

2820.10
2820.90
28.21

- mangaandioxyde
- andere
IJzeroxyden en ijzerhydroxyden; verfaarden die 70 of meer gewichtspercenten
ijzerverbindingen, berekend als Fe2O3, bevatten:

2821.10
2821.20

- ijzeroxyden en ijzerhydroxyden
- verfaarden

28.22

2822.00

Kobaltoxyden en kobalthydroxyden; kobaltoxyden in handelskwaliteit

28.23
28.24

2823.00

Titaanoxyden
Loodoxyden; loodmenie (bijvoorbeeld rode menie, kristalmenie, oranje menie):

2824.10
2824.20
2824.90

- loodmonoxyde (loodglit, massicot)
- loodmenie
- andere

28.25

Hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan; andere anorganische basen; andere oxyden, hydroxyden en peroxyden van metalen:
2825.10
2825.20
2825.30
2825.40
2825.50
2825.60
2825.70
2825.80
2825.90

-

hydrazine en hydroxylamine, alsmede anorganische zouten daarvan
lithiumoxyde en lithiumhydroxyde
vanadiumoxyden en vanadiumhydroxyden
nikkeloxyden en nikkelhydroxyden
koperoxyden en koperhydroxyden
germaniumoxyden en zirkoniumdioxyde
molybdeenoxyden en molybdeenhydroxyden
antimoonoxyden
andere

Onderdeel V. Anorganische zouten en peroxozouten
28.26

Fluoriden; fluorosilicaten, fluoroaluminaten en andere complexe fluorzouten:
2826.11
2826.12
2826.19
2826.20
2826.30
2826.90

28.27

-

fluoriden:
- ammoniumfluoriden en natriumfluoriden
- aluminiumfluoride
- andere
natriumfluorosilicaat en kaliumfluorosilicaat
natriumhexafluoroaluminaat (synthetisch kryoliet)
andere

Chloriden, chlorideoxyden en chloridehydroxyden; bromiden en bromideoxyden;
jodiden en jodideoxyden:
2827.10
2827.20
2827.31

-

ammoniumchloride
calciumchloride
andere chloriden:
- magnesiumchloride
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2827.32
2827.33
2827.34
2827.35
2827.36
2827.38
2827.39
2827.41
2827.49
2827.51
2827.59
2827.60
28.28

- aluminiumchloride
- ijzerchloriden
- kobaltchloriden
- nikkelchloride
- zinkchloride
- bariumchloride
- andere
chlorideoxyden en chloridehydroxyden:
- koperchlorideoxyden en koperchloridehydroxyden
- andere
bromiden en bromideoxyden:
- natriumbromide en kaliumbromide
- andere
jodiden en jodideoxyden

Hypochlorieten; calciumhypochloriet in handelskwaliteit; chlorieten; hypobromieten:
2828.10
2828.90

28.29

- calciumhypochloriet in handelskwaliteit en andere calciumhypochlorieten
- andere
Chloraten en perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten:

2829.11
2829.19
2829.90
28.30

-

chloraten:
- natriumchloraat
- andere
andere

Sulfiden; polysulfiden:
2830.10
2830.20
2830.30
2830.90

28.31

-

natriumsulfiden
zinksulfide
cadmiumsulfide
andere

Dithionieten en sulfoxylaten:
2831.10
2831.90

28.32

- natriumdithioniet en natriumsulfoxylaat
- andere
Sulfieten; thiosulfaten:

2832.10
2832.20
2832.30
28.33

- natriumsulfieten
- andere sulfieten
- thiosulfaten
Sulfaten; aluinen; peroxosulfaten (persulfaten):

2833.11
2833.19
2833.21
2833.22
2833.23
2833.24
2833.25
2833.26
2833.27
2833.29
2833.30
2833.40
28.34

-

natriumsulfaten:
- dinatriumsulfaat
- andere
andere sulfaten:
- magnesiumsulfaten
- aluminiumsulfaat
- chroomsulfaten
- nikkelsulfaten
- kopersulfaten
- zinksulfaat
- bariumsulfaat
- andere
aluinen
peroxosulfaten (persulfaten)

Nitrieten; nitraten:
2834.10
2834.21
2834.22
2834.29

28.35

-

-

nitrieten
nitraten:
- kaliumnitraat
- bismutnitraten
- andere

Fosfinaten (hypofosfieten), fosfonaten (fosfieten), fosfaten en polyfosfaten:
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2835.10
2835.22
2835.23
2835.24
2835.25
2835.26
2835.29
2835.31
2835.39
28.36

fosfinaten (hypofosfieten) en fosfonaten (fosfieten)
fosfaten:
- natriumdiwaterstoforthofosfaat en dinatriumwaterstoforthofosfaat
- trinatriumorthofosfaat
- kaliumfosfaten
- calciumwaterstoforthofosfaat ("dicalciumfosfaat")
- andere calciumfosfaten
- andere
polyfosfaten:
- natriumtrifosfaat (natriumtripolyfosfaat)
- andere

Carbonaten; peroxocarbonaten (percarbonaten); ammoniumcarbamaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit:
2836.10
2836.20
2836.30
2836.40
2836.50
2836.60
2836.70
2836.91
2836.92
2836.99

28.37

28.38

-

-

ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit en andere ammoniumcarbonaten
dinatriumcarbonaat
natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat)
kaliumcarbonaten
calciumcarbonaat
bariumcarbonaat
loodcarbonaat
andere:
- lithiumcarbonaten
- strontiumcarbonaat
- andere

Cyaniden, cyanideoxyden en complexe cyaniden:
2837.11
2837.19
2837.20

-

2838.00

Fulminaten, cyanaten en thiocyanaten

28.39

cyaniden en cyanideoxyden:
- natriumcyanide
- andere
complexe cyaniden

Silicaten; alkalimetaalsilicaten in handelskwaliteit:
2839.11
2839.19
2839.20
2839.90

28.40

-

natriumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit:
- natriummetasilicaten
- andere
kaliumsilicaten, ook indien in handelskwaliteit
andere

Boraten; peroxoboraten (perboraten):
2840.11
2840.19
2840.20
2840.30

28.41

-

dinatriumtetraboraat (geraffineerde borax):
- watervrij
- ander
andere boraten
peroxoboraten (perboraten)

Zouten van oxometaalzuren of van peroxometaalzuren:
2841.10
2841.20
2841.30
2841.40
2841.50
2841.61
2841.69
2841.70
2841.80
2841.90

28.42

-

aluminaten
zinkchromaat en loodchromaat
natriumdichromaat
kaliumdichromaat
andere chromaten en dichromaten; peroxochromaten
manganieten, manganaten en permanganaten:
- kaliumpermanganaat
- andere
molybdaten
wolframaten
andere

Andere anorganische zouten en peroxozouten, met uitzondering van aziden:
2842.10
2842.90

- dubbelsilicaten en complexe silicaten
- andere

74

Onderdeel VI. Diversen
28.43

Edele metalen in colloïdale toestand; anorganische of organische verbindingen
van edele metalen, ook indien chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen:
2843.10
2843.21
2843.29
2843.30
2843.90

28.44

-

edele metalen in colloïdale toestand
zilververbindingen:
- zilvernitraat
- andere
goudverbindingen
andere verbindingen; amalgamen

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
2844.20

2844.40

2844.50
28.45

- natuurlijk uranium en verbindingen daarvan; legeringen, dispersies (cermets
daaronder begrepen), keramische producten en mengsels, bevattende natuurlijk
uranium of verbindingen van natuurlijk uranium
- 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 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
- 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
- gebruikte (bestraalde) splijtstofelementen van kernreactoren
Isotopen, andere dan die bedoeld bij post 28.44; anorganische en organische
verbindingen daarvan, al dan niet chemisch welbepaald:

2845.10
2845.90
28.46

- zwaar water (deuteriumoxyde)
- andere
Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium
of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen:

2846.10
2846.90

- ceriumverbindingen
- andere

28.47

2847.00

Waterstofperoxyde, ook indien in vaste toestand gebracht met ureum

28.48

2848.00

Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan ijzerfosfiden (fosforijzer)

28.49

Carbiden, al dan niet chemisch welbepaald:
2849.10
2849.20
2849.90

- calciumcarbide
- siliciumcarbide
- andere

28.50

2850.00

Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald, andere dan verbindingen die tevens carbiden bedoeld bij post 28.49 zijn

28.51

2851.00

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
---- O ----
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Opmerkingen
1. Hoofdstuk 28
De verwijzingen naar post 38.23 in aantekening 3 e) zijn gewijzigd in verwijzingen naar post
38.24, ter aanpassing aan de nieuwe structuur van hoofdstuk 38.
2. Hoofdstuk 28. Aantekening 1 d)
In aantekening 1 d) op hoofdstuk 28 is als voorbeeld van een stabilisator opgenomen een referentie naar zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan. De indeling van anorganische chemicaliën wordt daardoor niet gewijzigd.
3. Hoofdstuk 28. Aantekening 3 g)
In de uitzonderingen van aantekening 3 g) op hoofdstuk 28 is een referentie opgenomen naar cermets (gesinterde metaalcarbiden daaronder begrepen (metaalcarbiden gesinterd met een metaal)).
Deze materialen worden eveneens ingedeeld onder afdeling XV (onedele metalen en werken daarvan:
hoofdstukken 81 tot en met 83).
4. Structuur hoofdstuk 28
In de posten van hoofdstuk 28 zijn de volgende onderverdelingen geschrapt:
onderverdeling 2827.37 (tinchloriden), nu opgenomen bij onderverdeling 2827.39;
onderverdeling 2835.21 (triammoniumorthofosfaat), nu opgenomen bij onderverdeling 2835.29;
onderverdeling 2836.93 (bismutcarbonaat), nu opgenomen bij onderverdeling 2836.99; en
onderverdelingen 2848.10 en 2848.90, waardoor post 28.48 geen onderverdelingen meer kent.
5. Onderverdeling post 28.41
In post 28.41 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor kaliumpermanganaat (onderverdeling
2841.61, opsplitsing van onderverdeling 2841.60).

76

Hoofdstuk 29
Organische chemische producten
Aantekeningen
1.

De posten van dit hoofdstuk hebben, voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt,
uitsluitend betrekking op:
a)
geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen, ook indien zij onzuiverheden bevatten;
b)
mengsels van isomeren van een zelfde organische verbinding (ook indien deze mengsels onzuiverheden bevatten), met uitzondering van mengsels van isomeren (andere
dan stereo-isomeren) van al dan niet verzadigde acyclische koolwaterstoffen (hoofdstuk 27);
c)
producten bedoeld bij de posten 29.36 tot en met 29.39, ethers en esters van suikers en zouten daarvan, bedoeld bij post 29.40 en producten bedoeld bij post 29.41,
al dan niet chemisch welbepaald;
d)
waterige oplossingen van de producten bedoeld bij a, b en c hiervoor;
e)
andere oplossingen van de onder a, b en c hiervoor bedoelde producten, voor zover
deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvormen zijn die uitsluitend zijn gekozen om veiligheidsredenen of om de producten geschikt te maken voor
vervoer en voor zover de oplosmiddelen de producten niet méér geschikt maken voor
bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen;
f)
producten bedoeld onder a, b, c, d of e hiervoor, waaraan een stabilisator (zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan daaronder begrepen) is toegevoegd, nodig voor de houdbaarheid of voor het vervoer;
g)
producten bedoeld onder a, b, c, d, e of f hiervoor, waaraan een zelfstandigheid is
toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan een kleurmiddel of een reukstof is toegevoegd om het onderkennen ervan te vergemakkelijken dan wel om veiligheidsredenen, voor zover deze toevoegingen de producten niet méér geschikt maken
voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen;
h)
de navolgende producten, voor zover zij zijn gebracht op standaardconcentraties en
bestemd zijn voor de vervaardiging van azokleurstoffen: diazoniumzouten, koppelmiddelen voor deze zouten, alsmede diazoteerbare aminen en zouten daarvan.

2.

Dit
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.

Een product dat kan worden ingedeeld onder twee of meer posten van dit hoofdstuk, moet
geacht worden te behoren tot de post die in de volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

4.

De vermelding van halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten in de posten 29.04 tot
en met 29.06, 29.08 tot en met 29.11 en 29.13 tot en met 29.20 heeft ook betrekking op
van deze derivaten nader afgeleide halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoverbindingen
(bijvoorbeeld sulfohalogeen-, nitrohalogeen-, nitrosulfo- en nitrosulfohalogeenderivaten).
De nitro- en nitrosogroepen worden niet aangemerkt als stikstofhoudende groepen in de
zin van post 29.29.
Voor de toepassing van de posten 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 en 29.22 worden als "zuurstofhoudende groepen" uitsluitend aangemerkt, de groepen genoemd in de tekst van de posten 29.05 tot en met 29.20 (de kenmerkende organische zuurstofhoudende groepen).

hoofdstuk omvat niet:
producten bedoeld bij post 15.04, alsmede ruwe glycerol bedoeld bij post 15.20;
ethylalcohol (posten 22.07 en 22.08);
methaan en propaan (post 27.11);
de koolstofverbindingen, die genoemd zijn in aantekening 2 op hoofdstuk 28;
ureum (post 31.02 of 31.05);
kleurstoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong (post 32.03), synthetische
organische kleurstoffen, synthetische organische producten van de soort gebruikt
als fluorescerende heldermakende stoffen of als "lichtgevende stoffen" (luminoforen) (post 32.04), alsmede kleur- en verfstoffen opgemaakt voor de verkoop in het
klein (post 32.12);
g)
enzymen (post 35.07);
h)
metaldehyd, hexamethyleentetramine en dergelijke producten, in tabletten, in staafjes of in dergelijke vormen, die wijzen op het gebruik daarvan als brandstof, alsmede 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 (post 36.06);
ij) preparaten en ladingen voor brandblusapparaten, alsmede brandblusbommen (post
38.13) en radeervloeistoffen in verpakkingen voor de verkoop in het klein (post
38.24);
k)
optische elementen, bijvoorbeeld van ethyleendiaminetartraat (post 90.01).

5. a)
b)
c)

Esters waarvan alle componenten behoren tot een der posten van de onderdelen I tot
en met VII worden ingedeeld onder de post, waartoe die component behoort, die valt
onder de in volgorde van nummering het laatst geplaatste post;
esters waarvan de componenten enkel bestaan uit ethylalcohol en uit organische verbindingen bedoeld bij de onderdelen I tot en met VII worden ingedeeld onder de post
waartoe laatstbedoelde verbindingen behoren;
behoudens het bepaalde in aantekening 1 op afdeling VI en in aantekening 2 op
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d)
e)

hoofdstuk 28 worden:
1)
anorganische zouten van organische verbindingen zoals verbindingen met een
zuurvormende groep, met een fenolische of met een enolische hydroxylgroep of
organische basen, bedoeld bij de onderdelen I tot en met X of bij post 29.42,
ingedeeld onder de post die betrekking heeft op deze organische verbinding;
2)
zouten gevormd door organische verbindingen bedoeld bij de onderdelen I tot en
met X of bij post 29.42, ingedeeld onder de post waartoe de base of het zuur
(fenolische of enolische hydroxylgroepen daaronder begrepen) waarmede zij gevormd zijn behoort en die in volgorde van nummering het laatst geplaatst is;
metaalalcoholaten worden ingedeeld onder de post waartoe de daarmee overeenkomende
alcoholen behoren, behalve in het geval van ethylalcohol (post 29.05);
carbonzuurhalogeniden worden ingedeeld onder de post waartoe de daarmee overeenkomende zuren behoren.

6.

De verbindingen bedoeld bij de posten 29.30 en 29.31 zijn organische verbindingen waarvan de moleculen naast waterstof-, zuurstof- of stikstofatomen, atomen van andere nietmetalen of van metalen (zoals zwavel, arseen, kwik of lood) bevatten, die rechtstreeks
aan de koolstofatomen zijn gebonden.
De posten 29.30 (organische zwavelverbindingen) en 29.31 (andere organische verbindingen
van niet-metalen en van metalen) omvatten geen sulfo- of halogeenderivaten (sulfohalogeenderivaten daaronder begrepen) waarin - afgezien van rechtstreekse bindingen tussen
koolstof en koolstof, waterstof, zuurstof of stikstof - enkel rechtstreekse bindingen
tussen koolstof en zwavel en/of halogenen voorkomen, die aan deze verbindingen het karakter verlenen van sulfo- of halogeenderivaten.

7.

Onder de posten 29.32, 29.33 en 29.34 worden niet ingedeeld: epoxyden met een drieringsysteem, ketonperoxyden, cyclische polymeren van aldehyden of van thioaldehyden, anhydriden van meerwaardige carbonzuren, cyclische esters van meerwaardige alcoholen of
fenolen met meerwaardige zuren, alsmede imiden van meerwaardige zuren.
Deze bepaling is alleen van toepassing, indien de heterocyclische structuur uitsluitend
voortkomt uit de ringvormende functie of functies die hiervoor zijn bedoeld.

Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

Derivaten van een chemische verbinding worden ingedeeld onder dezelfde onderverdeling
als de desbetreffende chemische verbinding, voor zover zij elders niet meer specifiek
zijn omschreven en er geen laatste onderverdeling "andere" bestaat in de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde.

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Koolwaterstoffen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
29.01

Acyclische koolwaterstoffen:
2901.10
2901.21
2901.22
2901.23
2901.24
2901.29

29.02

verzadigde
onverzadigde:
- ethyleen
- propeen (propyleen)
- buteen (butyleen) en isomeren daarvan
- buta-1,3-dieen en isopreen
- andere

Cyclische koolwaterstoffen:
2902.11
2902.19
2902.20
2902.30
2902.41
2902.42
2902.43
2902.44
2902.50
2902.60
2902.70
2902.90

29.03

-

-

cycloalkanen, cycloalkenen en cycloterpenen:
- cyclohexaan
- andere
benzeen
tolueen
xylenen:
- o-xyleen
- m-xyleen
- p-xyleen
- mengsels van xyleenisomeren
styreen
ethylbenzeen
cumeen
andere

Halogeenderivaten van koolwaterstoffen:
- verzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen:
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2903.11
2903.12
2903.13
2903.14
2903.15
2903.16
2903.19
2903.21
2903.22
2903.23
2903.29
2903.30

-

2903.41
2903.42
2903.43
2903.44
2903.45
2903.46

-

2903.47
2903.49

-

2903.51
2903.59
2903.61
2903.62
2903.69
29.04

- chloormethaan (methylchloride) en chloorethaan (ethylchloride)
- dichloormethaan (methyleenchloride)
- chloroform (trichloormethaan)
- koolstoftetrachloride
- 1,2-dichloorethaan (ethyleendichloride)
- 1,2-dichloorpropaan (propeendichloride) en dichloorbutanen
- andere
onverzadigde chloorderivaten van acyclische koolwaterstoffen:
- vinylchloride (chloorethyleen)
- trichloorethyleen
- tetrachloorethyleen (perchloorethyleen)
- andere
fluor-, broom- en joodderivaten van acyclische koolwaterstoffen
halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen bevattende twee of meer
verschillende halogenen:
- trichloorfluormethaan
- dichloordifluormethaan
- trichloortrifluorethanen
- dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluorethaan
- andere derivaten enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor
- broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan en dibroomtetrafluorethanen
- andere perhalogeenderivaten
- andere
halogeenderivaten van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen:
- 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan
- andere
halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen:
- chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen
- hexachloorbenzeen en DDT (1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan)
- andere

Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd:
2904.10
2904.20
2904.90

- derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en ethylesters
daarvan
- derivaten die enkel nitro- of enkel nitrosogroepen bevatten
- andere

Onderdeel II. Alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
29.05

Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan:
2905.11
2905.12
2905.13
2905.14
2905.15
2905.16
2905.17
2905.19
2905.22
2905.29
2905.31
2905.32
2905.39
2905.41
2905.42
2905.43
2905.44
2905.45
2905.49
2905.50

29.06

-

verzadigde eenwaardige alcoholen:
- methanol (methylalcohol)
- propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol)
- butaan-1-ol (n-butylalcohol)
- andere butanolen
- pentanol (amylalcohol) en isomeren daarvan
- octanol (octylalcohol) en isomeren daarvan
- dodecaan-1-ol (laurylalcohol), hexadecaan-1-ol (cetylalcohol) en octadecaan-1-ol (stearylalcohol)
- andere
onverzadigde eenwaardige alcoholen:
- acyclische terpeenalcoholen
- andere
tweewaardige alcoholen:
- ethyleenglycol (ethaandiol)
- propyleenglycol (propaan-1,2-diol)
- andere
andere meerwaardige alcoholen:
- 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propaan-1,3-diol (trimethylolpropaan)
- pentaerytritol (pentaerytriet)
- mannitol
- D-glucitol (sorbitol)
- glycerol
- andere
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van acyclische alcoholen

Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan:
2906.11

- van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen:
- - menthol
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2906.12
2906.13
2906.14
2906.19
2906.21
2906.29

-

- cyclohexanol, methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen
- sterolen en inositolen
- terpineolen
- andere
aromatische:
- benzylalcohol
- andere

Onderdeel III. Fenolen en fenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan
29.07

Fenolen; fenolalcoholen:
2907.11
2907.12
2907.13
2907.14
2907.15
2907.19

-

2907.21
2907.22
2907.23

-

2907.29
2907.30

-

29.08

eenwaardige fenolen:
- fenol (hydroxybenzeen) en zouten daarvan
- kresolen en zouten daarvan
- octylfenol, nonylfenol, alsmede isomeren daarvan; zouten van deze producten
- xylenolen en zouten daarvan
- naftolen en zouten daarvan
- andere
meerwaardige fenolen:
- resorcinol en zouten daarvan
- hydrochinon en zouten daarvan
- 4,4'-isopropylideendifenol (bisfenol A, difenylolpropaan) en zouten daarvan
- andere
fenolalcoholen

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen:
2908.10
2908.20
2908.90

- derivaten die enkel halogeengroepen bevatten, alsmede zouten daarvan
- derivaten die enkel sulfogroepen bevatten, alsmede zouten en esters daarvan
- andere

Onderdeel IV. Ethers, alcoholperoxyden, etherperoxyden, ketonperoxyden, epoxyden met een drieringsysteem, acetalen en hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
daarvan

29.09

Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxyden,
etherperoxyden, ketonperoxyden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
2909.11
2909.19
2909.20
2909.30
2909.41
2909.42
2909.43
2909.44
2909.49
2909.50

-

2909.60

-

29.10

29.11

-

acyclische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
- diëthylether
- andere
ethers van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
aromatische ethers en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
etheralcoholen en halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
- 2,2'-oxydiëthanol (diëthyleenglycol)
- monomethylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol
- monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol
- andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol
- andere
etherfenolen, etherfenolalcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
alcoholperoxyden, etherperoxyden, ketonperoxyden, alsmede halogeen-, sulfo-,
nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Epoxyden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
2910.10
2910.20
2910.30
2910.90

-

oxiraan (ethyleenoxyde)
methyloxiraan (propyleenoxyde)
1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)
andere

2911.00

Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
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Onderdeel V. Verbindingen met aldehydgroepen
29.12

Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren
van aldehyden; paraformaldehyd:
2912.11
2912.12
2912.13
2912.19
2912.21
2912.29
2912.30

29.13

-

acyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen:
- methanal (formaldehyd)
- ethanal (aceetaldehyd)
- butanal (n-butyraldehyd)
- andere
cyclische aldehyden, zonder andere zuurstofhoudende groepen:
- benzaldehyd
- andere
aldehydalcoholen
aldehydethers, aldehydfenolen en aldehyden met andere zuurstofhoudende groepen:
- vanilline (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)
- ethylvanilline (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)
- andere
cyclische polymeren van aldehyden
paraformaldehyd

2912.41
2912.42
2912.49
2912.50
2912.60

-

2913.00

Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij
post 29.12

Onderdeel VI. Ketonen en chinonen
29.14

Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
2914.11
2914.12
2914.13
2914.19
2914.21
2914.22
2914.23
2914.29
2914.31
2914.39
2914.40
2914.50
2914.61
2914.69
2914.70

-

acyclische ketonen, zonder andere zuurstofhoudende groepen:
- aceton
- butanon (methylethylketon)
- 4-methylpentaan-2-on (methylisobutylketon)
- andere
ketonen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, zonder andere zuurstofhoudende groepen:
- kamfer (bornaan-2-on)
- cyclohexanon en methylcyclohexanonen
- iononen en methyliononen
- andere
aromatische ketonen zonder andere zuurstofhoudende groepen:
- fenylaceton (fenylpropaan-2-on)
- andere
ketonalcoholen en ketonaldehyden
ketonfenolen en ketonen met andere zuurstofhoudende groepen
chinonen:
- antrachinon
- andere
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten

Onderdeel VII. Carbonzuren, daarvan afgeleide zuuranhydriden, zuurhalogeniden, peroxyden en
peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
29.15

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden,
halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sul- fo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan:
2915.11
2915.12
2915.13
2915.21
2915.22
2915.23
2915.24

-

mierezuur en zouten en esters daarvan:
- mierezuur
- zouten van mierezuur
- esters van mierezuur
azijnzuur en zouten daarvan; azijnzuuranhydride:
- azijnzuur
- natriumacetaat
- kobaltacetaten
- azijnzuuranhydride
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2915.29
2915.31
2915.32
2915.33
2915.34
2915.35
2915.39
2915.40
2915.50
2915.60
2915.70
2915.90
29.16

-

- andere
esters van azijnzuur:
- ethylacetaat
- vinylacetaat
- n-butylacetaat
- isobutylacetaat
- 2-ethoxyethylacetaat
- andere
mono-, di-en trichloorazijnzuur, alsmede zouten en esters daarvan
propionzuur en zouten en esters daarvan
boterzuren en valeriaanzuren, alsmede zouten en esters daarvan
palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
andere

Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren,
alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

2916.11
2916.12
2916.13
2916.14
2916.15
2916.19
2916.20

2916.31
2916.32
2916.34
2916.35
2916.39
29.17

- onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan:
- - acrylzuur en zouten daarvan
- - esters van acrylzuur
- - methacrylzuur en zouten daarvan
- - esters van methacrylzuur
- - oliezuur, linolzuur en linoleenzuur, alsmede zouten en esters daarvan
- - andere
- eenwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren,
alsmede derivaten daarvan
- eenwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan:
- - benzoëzuur en zouten en esters daarvan
- - benzoylperoxyde en benzoylchloride
- - fenylazijnzuur en zouten daarvan
- - esters van fenylazijnzuur
- - andere
Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden
en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

2917.11
2917.12
2917.13
2917.14
2917.19
2917.20

2917.31
2917.32
2917.33
2917.34
2917.35
2917.36
2917.37
2917.39
29.18

- meerwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan:
- - oxaalzuur en zouten en esters daarvan
- - adipinezuur en zouten en esters daarvan
- - azelaïnezuur en sebacinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
- - maleïnezuuranhydride
- - andere
- meerwaardige carbonzuren van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren,
alsmede derivaten daarvan
- meerwaardige aromatische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan:
- - dibutylorthoftalaten
- - dioctylorthoftalaten
- - dinonylorthoftalaten en didecylorthoftalaten
- - andere esters van orthoftaalzuur
- - ftaalzuuranhydride
- - tereftaalzuur en zouten daarvan
- - dimethyltereftalaat
- - andere
Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden,
halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sul- fo-, nitro- en
nitrosoderivaten daarvan:

2918.11
2918.12
2918.13
2918.14
2918.15
2918.16
2918.17
2918.19

- carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en
peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan:
- - melkzuur en zouten en esters daarvan
- - wijnsteenzuur
- - zouten en esters van wijnsteenzuur
- - citroenzuur
- - zouten en esters van citroenzuur
- - gluconzuur en zouten en esters daarvan
- - fenylglycolzuur (amandelzuur) en zouten en esters daarvan
- - andere
- carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen, doch zonder andere zuurstofhou-
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dende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en
peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan:
2918.21 - - salicylzuur en zouten daarvan
2918.22 - - o-acetylsalicylzuur en zouten en esters daarvan
2918.23 - - andere esters van salicylzuur, alsmede zouten daarvan
2918.29 - - andere
2918.30 - carbonzuren met aldehyd- of ketongroepen, doch zonder andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxyden en peroxyzuren, alsmede derivaten daarvan
2918.90 - andere
Onderdeel VIII. Esters van anorganische zuren, alsmede zouten, halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
29.19

2919.00

29.20

Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede
halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
Esters van andere anorganische zuren (andere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten
van deze producten:

2920.10
2920.90

- thiofosforzure esters (fosforthioaten) en zouten daarvan; halogeen-, sulfo-,
nitro- en nitrosoderivaten van deze producten
- andere

Onderdeel IX. Verbindingen met stikstofhoudende groepen
29.21

Aminoverbindingen:

2921.11
2921.12
2921.19
2921.21
2921.22
2921.29
2921.30

2921.41
2921.42
2921.43
2921.44
2921.45
2921.49
2921.51
2921.59
29.22

- eenwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
- - methylamine, dimethylamine en trimethylamine, alsmede zouten daarvan
- - diëthylamine en zouten daarvan
- - andere
- meerwaardige acyclische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
- - ethyleendiamine en zouten daarvan
- - hexamethyleendiamine en zouten daarvan
- - andere
- aminoverbindingen van cycloalkanen, van cycloalkenen of van cycloterpenen,
alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
- eenwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
- - aniline en zouten daarvan
- - derivaten van aniline, alsmede zouten daarvan
- - toluïdinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- - difenylamine en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- - 1-naftylamine (alfa-naftylamine) en 2-naftylamine (beta-naftylamine), alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
- - andere
- meerwaardige aromatische aminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van
deze producten:
- - o-, m-en p-fenyleendiamine en diaminotoluenen, alsmede derivaten daarvan;
zouten van deze producten
- - andere
Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen:

2922.11
2922.12
2922.13
2922.19

2922.21
2922.22
2922.29
2922.30

2922.41
2922.42

- aminoalcoholen, alsmede ethers en esters daarvan, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan één soort; zouten van deze producten:
- - monoëthanolamine en zouten daarvan
- - diëthanolamine en zouten daarvan
- - triëthanolamine en zouten daarvan
- - andere
- aminonaftolen en andere aminofenolen, alsmede ethers en esters daarvan, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan één soort; zouten van
deze producten:
- - aminonaftolsulfonzuren en zouten daarvan
- - anisidinen, dianisidinen en fenetidinen, alsmede zouten daarvan
- - andere
- aminoaldehyden, aminoketonen en aminochinonen, andere dan die met zuurstofhoudende groepen van meer dan één soort; zouten van deze producten
- aminozuren en esters daarvan, andere dan die met zuurstofhoudende groepen
van meer dan één soort; zouten van deze producten:
- - lysine en esters daarvan; zouten van deze producten
- - glutaminezuur en zouten daarvan
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2922.43
2922.49
2922.50

29.23

- - antranilzuur en zouten daarvan
- - andere
- aminofenolalcoholen, aminofenolzuren en andere aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxyden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden:

2923.10
2923.20
2923.90
29.24

- choline en zouten daarvan
- lecithinen en andere fosfoaminolipiden
- andere
Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur:

2924.10

2924.21
2924.22
2924.29
29.25

- acyclische amidoverbindingen, acyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten
- cyclische amidoverbindingen, cyclische carbamaten daaronder begrepen, alsmede derivaten daarvan; zouten van deze producten:
- - ureïnen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- - 2-aceetamidobenzoëzuur
- - andere
Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen:

2925.11
2925.19
2925.20
29.26

-

imidoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten:
- sacharine en zouten daarvan
- andere
iminoverbindingen en derivaten daarvan; zouten van deze producten

Nitrillen (cyaanverbindingen):
2926.10
2926.20
2926.90

- acrylonitril
- 1-cyaanguanidine (dicyaandiamide)
- andere

29.27

2927.00

Diazo-, azo- en azoxyverbindingen

29.28

2928.00

Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine

29.29

Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen:
2929.10
2929.90

- isocyanaten
- andere

Onderdeel X. Organische verbindingen van niet-metalen en van metalen, heterocyclische verbindingen, nucleinezuren en zouten daarvan, alsmede sulfonamidoverbindingen
29.30

29.31

Organische zwavelverbindingen:
2930.10
2930.20
2930.30
2930.40
2930.90

-

2931.00

Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen

29.32

dithiocarbonaten (xanthaten)
thiocarbamaten en dithiocarbamaten
thiurammono-, thiuramdi- en thiuramtetrasulfiden
methionine
andere

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer zuurstofatomen als
hetero-atoom:

2932.11
2932.12
2932.13
2932.19

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) furaanring:
- - tetrahydrofuraan
- - 2-furaldehyd (furfuraldehyd)
- - furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol
- - andere
- lactonen:

84

2932.21
2932.29
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94
2932.99
29.33

- cumarine, methylcumarinen en ethylcumarinen
- andere lactonen
andere:
- isosafrool
- 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on
- piperonal
- safrool
- andere

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als
hetero-atoom:

2933.11
2933.19
2933.21
2933.29
2933.31
2933.32
2933.39
2933.40

2933.51
2933.59
2933.61
2933.69
2933.71
2933.79
2933.90
29.34

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) pyrazoolring:
- - fenazon (antipyrine) en derivaten daarvan
- - andere
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) imidazoolring:
- - hydantoïne en derivaten daarvan
- - andere
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) pyridinering:
- - pyridine en zouten daarvan
- - piperidine en zouten daarvan
- - andere
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde chinoline- of isochinolinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde pyrimidinering of met een
piperazinering:
- - malonylureum (barbituurzuur) en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- - andere
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) triazinering:
- - melamine
- - andere
- lactamen:
- - 6-hexaanlactam (epsilon-caprolactam)
- - andere lactamen
- andere
Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen:

2934.10

2934.90

- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (nietgecondenseerde) thiazoolring
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet
verder geanelleerd (gecondenseerd)
- verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde fenothiazinering, niet verder geanelleerd (gecondenseerd)
- andere

2935.00

Sulfonamidoverbindingen

2934.20
2934.30

29.35

-

Onderdeel XI. Provitaminen, vitaminen en hormonen
29.36

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:
2936.10
2936.21
2936.22
2936.23
2936.24
2936.25
2936.26
2936.27
2936.28
2936.29
2936.90

29.37

-

provitaminen, niet vermengd
vitaminen en derivaten daarvan, niet vermengd:
- vitamine A en derivaten daarvan
- vitamine B1 en derivaten daarvan
- vitamine B2 en derivaten daarvan
- D-en DL-pantotheenzuur (vitamine B3 of vitamine B5) en derivaten daarvan
- vitamine B6 en derivaten daarvan
- vitamine B12 en derivaten daarvan
- vitamine C en derivaten daarvan
- vitamine E en derivaten daarvan
- andere vitaminen en derivaten daarvan
andere, natuurlijke concentraten daaronder begrepen

Hormonen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten daarvan, die
hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt; andere steroïden die hoofdzakelijk
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als hormonen worden gebruikt:
2937.10
2937.21
2937.22
2937.29
2937.91
2937.92
2937.99

- hormonen van de voorkwab van de hypofyse en dergelijke hormonen, alsmede derivaten daarvan
- hormonen uit de bijnierschors en derivaten daarvan:
- - cortison, hydrocortison, prednison (dehydrocortison) en prednisolon (dehydrohydrocortison)
- - halogeenderivaten en gehalogeneerde derivaten van hormonen uit de bijnierschors
- - andere
- andere hormonen en derivaten daarvan; andere steroïden die hoofdzakelijk als
hormonen worden gebruikt:
- - insuline en zouten daarvan
- - oestrogenen en progestogenen
- - andere

Onderdeel XII. Glucosiden (heterosiden) en plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese
gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
29.38

Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede
zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan:
2938.10
2938.90

29.39

- rutoside (rutine) en derivaten daarvan
- andere
Plantaardige alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede
zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan:

2939.10

2939.41
2939.42
2939.49
2939.50

-

2939.61
2939.62
2939.63
2939.69
2939.70
2939.90

-

2939.21
2939.29
2939.30

opiumalkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten
kina-alkaloïden en derivaten daarvan; zouten van deze producten:
- kinine en zouten daarvan
- andere
cafeïne en zouten daarvan
efedrinen en zouten daarvan:
- efedrine en zouten daarvan
- pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan
- andere
theofylline en aminofylline (theofylline-ethyleendiamine), alsmede derivaten
daarvan; zouten van deze producten
alkaloïden van moederkoren en derivaten daarvan; zouten van deze producten:
- ergometrine (INN) en zouten daarvan
- ergotamine (INN) en zouten daarvan
- lyserginezuur en zouten daarvan
- andere
nicotine en zouten daarvan
andere

Onderdeel XIII. Andere organische verbindingen
29.40

2940.00

29.41

Antibiotica:
2941.10

29.42

Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en
fructose; ethers en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de
producten bedoeld bij de posten 29.37, 29.38 en 29.39

2941.20
2941.30
2941.40
2941.50
2941.90

- penicillinen en derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur;
zouten van deze producten
- streptomycinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- tetracyclinen en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- chlooramfenicol en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- erytromycine en derivaten daarvan; zouten van deze producten
- andere

2942.00

Andere organische verbindingen
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 29. Aantekening 1 f)
In aantekening 1 f) op hoofdstuk 29 is als voorbeeld van een stabilisator opgenomen een referen-
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tie naar zelfstandigheden om het klonteren tegen te gaan. De indeling van organische chemicaliën
wordt daardoor niet gewijzigd.
2. Draagwijdte hoofdstuk 29
Glycerol is van post 15.20 overgebracht naar post 29.05 (onderverdeling 2905.45). In aantekeningen 2 a) en 5 b) en d) op hoofdstuk 29 zijn de noodzakelijke aanpassingen aangebracht.
Daarnaast is in aantekening 2 ij) op hoofdstuk 29 de verwijzing naar post 38.23 aangepast (post
38.24), in verband met de nieuwe structuur van hoofdstuk 38.
3. Onderverdelingen post 29.03
In onderverdeling 2903.40 zijn nadere opsplitsingen gemaakt voor:
trichloorfluormethaan (onderverdeling 2903.41);
dichloordifluormethaan (onderverdeling 2903.42);
trichloortrifluorethanen (onderverdeling 2903.43);
dichloortetrafluorethanen en chloorpentafluorethaan (onderverdeling 2903.44);
andere derivaten enkel geperhalogeneerd met fluor en chloor (onderverdeling 2903.45);
broomchloordifluormethaan, broomtrifluormethaan en dibroomtetrafluorethanen (onderverdeling
2903.46); en
andere perhalogeenderivaten (onderverdeling 2903.47).
De overige producten van onderverdeling 2903.40 (andere halogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen bevattende twee of meer verschillende halogenen) vallen nu onder onderverdeling
2903.49.
4. Onderverdeling post 29.05
Onderverdeling 2905.21 (allylalcohol) is geschrapt; deze producten vallen nu onder 2905.29.
5. Onderverdelingen post 29.14
In post 29.14 is een onderverdeling opgenomen voor fenylaceton (fenylpropaan-2-on) (onderverdeling 2914.31), door nadere opsplitsing van onderverdeling 2914.30.
De onderverdelingen 2914.41 en 2914.49 zijn geschrapt. De inhoud van deze onderverdelingen zijn
nu gecodeerd 2914.40.
6. Onderverdeling post 29.16
De producten van onderverdeling 2916.33 zijn opgenomen in twee nieuwe onderverdelingen:
fenylazijnzuur en zouten daarvan (onderverdeling 2916.34); en
esters van fenylazijnzuur (onderverdeling 2916.35).
Onderverdeling 2916.33 is hierdoor komen te vervallen.
7. Onderverdeling post 29.22
In post 29.22 is een onderverdeling opgenomen voor antranilzuur en zouten daarvan (onderverdeling
2922.43).
8. Onderverdeling post 29.24
In post 29.24 is een onderverdeling opgenomen voor 2-aceetamidobenzoëzuur (onderverdeling
2924.22).
9. Onderverdelingen post 29.32
In onderverdeling 2932.90 zijn nadere opsplitsingen gemaakt voor:
isosafrool (onderverdeling 2932.91);
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propaan-2-on (onderverdeling 2932.92);
piperonal (onderverdeling 2932.93); en
safrool (onderverdeling 2932.94).
De overige producten van onderverdeling 2932.90 vallen nu onder onderverdeling 2932.99.
10. Draagwijdte post 29.33
De verwijzing naar "nucleïnezuren en zouten daarvan" is geschrapt en opgenomen bij post 29.34.
Onderverdeling 2933.5 is overeenkomstig aangepast.
11. Onderverdeling post 29.33
Een nieuwe onderverdeling is opgenomen voor piperidine en zouten daarvan (onderverdeling
2933.32).
12. Draagwijdte post 29.34
In de tekst is de verwijzing naar nucleïnezuren en zouten daarvan opgenomen. Deze komen uit post
29.33.
13. Onderverdeling post 29.39
In onderverdeling 2939.40 zijn nadere opsplitsingen gemaakt voor:
efedrine en zouten daarvan (onderverdeling 2939.41); en
pseudo-efedrine (INN) en zouten daarvan (onderverdeling 2939.42).
De overige producten van onderverdeling 2939.40 vallen nu onder onderverdeling 2939.49.
14. Onderverdeling post 29.39
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In onderverdeling 2939.60 zijn nadere opsplitsingen gemaakt voor:
ergometrine (INN) en zouten daarvan (onderverdeling 2939.61);
ergotamine (INN) en zouten daarvan (onderverdeling 2939.62); en
lyserginezuur en zouten daarvan (onderverdeling 2939.63).
De overige producten van onderverdeling 2939.60 vallen nu onder onderverdeling 2939.69.
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Hoofdstuk 30
Farmaceutische producten
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
dieetvoeding, veredelde voedingsmiddelen, voedingsmiddelen voor diabetici, voedingssupplementen, opwekkende dranken (tonica) en mineraalwater (afdeling IV);
b)
gips, speciaal gebrand of fijn gemalen voor tandtechnisch gebruik (post 25.20);
c)
medicinaal gedistilleerd aromatisch water en medicinale oplossingen van etherische
oliën in water (post 33.01);
d)
preparaten bedoeld bij de posten 33.03 tot en met 33.07, ook indien met therapeutische of profylactische eigenschappen;
e)
zeep en andere producten bedoeld bij post 34.01, waaraan medicinale zelfstandigheden zijn toegevoegd;
f)
preparaten van gips voor tandtechnisch gebruik (post 34.07);
g)
niet voor therapeutisch of profylactisch gebruik bereide bloedalbumine (post
35.02).

2.

Voor de toepassing van post 30.02 worden als "gewijzigde immunologische producten" uitsluitend aangemerkt, monoklonale antilichamen (MAB's, MAK's), fragmenten van antilichaam, verbindingen van antilichaam en verbindingen van fragmenten van antilichaam.

3.

Voor de toepassing van de posten 30.03 en 30.04 en van aantekening 4, onder d, op dit
hoofdstuk, worden aangemerkt:
a)
als onvermengde producten:
1)
onvermengde producten opgelost in water;
2)
alle producten bedoeld bij hoofdstuk 28 of 29;
3)
enkelvoudige plantenextracten bedoeld bij post 13.02, die enkel zijn getitreerd of opgelost in ongeacht welk oplosmiddel;
b)
als vermengde producten:
1)
colloïdale oplossingen en suspensies (andere dan colloïdale zwavel);
2)
plantenextracten verkregen door behandeling van mengsels van plantaardige
stoffen;
3)
zouten en concentraten verkregen door verdamping van natuurlijke mineraalwaters.

4.

Onder post 30.06, met uitsluiting van enige andere post in de nomenclatuur, worden alleen de volgende producten ingedeeld:
a)
steriel catgut, dergelijke steriele hechtmiddelen en steriele kleefstoffen, voor
het dichten van wonden in de chirurgie;
b)
steriele laminaria;
c)
steriele bloedstelpende artikelen, die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor
de chirurgie en voor de tandheelkunde;
d)
röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose,
bestemd om aan de patiënt zelf te worden toegediend en bestaande uit een onvermengd
product in afgemeten hoeveelheid dan wel uit een mengsel van twee of meer producten;
e)
reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren;
f)
tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement;
g)
tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij
ongelukken;
h)
chemische anticonceptionele preparaten van hormonen of van spermiciden.

Postnr.

GS-code

30.01

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:
3001.10
3001.20
3001.90

30.02

Omschrijving

- klieren en andere organen, gedroogd, ook indien in poedervorm
- extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten
daarvan
- andere
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:
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3002.10
3002.20
3002.30
3002.90
30.03

- sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en
gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van
biotechnologische processen
- vaccins voor mensen
- vaccins voor dieren
- andere
Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 30.02, 30.05 en
30.06), bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde
zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein:

3003.10
3003.20
3003.31
3003.39
3003.40
3003.90
30.04

3004.10
3004.20
3004.31
3004.32
3004.39
3004.40
3004.50
3004.90
30.05

- bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan
- bevattende andere antibiotica
- bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 29.37, doch geen
antibiotica:
- - bevattende insuline
- - andere
- bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere
producten bedoeld bij post 29.37, noch antibiotica
- andere
Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 30.02, 30.05 en
30.06), bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of
profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden, dan wel opgemaakt voor de
verkoop in het klein:
- bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan
- bevattende andere antibiotica
- bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 29.37, doch geen
antibiotica:
- - bevattende insuline
- - bevattende hormonen uit de bijnierschors
- - andere
- bevattende alkaloïden of derivaten daarvan, doch geen hormonen of andere
producten bedoeld bij post 29.37, noch antibiotica
- andere geneesmiddelen, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij
post 29.36
- andere
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
3005.90
30.06

- hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag
- andere
Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening 4 op dit hoofdstuk:

3006.10

3006.20
3006.30
3006.40
3006.50
3006.60

- steriel catgut, dergelijke steriele hechtmiddelen 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
- reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren
- röntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een
diagnose, bestemd om aan de patiënt zelf te worden toegediend
- tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement
- tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp
bij ongelukken
- chemische anticonceptionele preparaten van hormonen of van spermiciden
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 30
In de tekst van post 30.02 is een referentie opgenomen naar "gewijzigde immunologische producten,
al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen". Deze uitdrukking is nader
omschreven in de nieuwe aantekening 2 op hoofdstuk 30. De vermelding van deze producten in de
tekst van de post dient als verduidelijking van de indeling.
De nummering van de aantekeningen 3 en 4 en de verwijzing naar aantekening 3 (in de teks t van
post 30.06) zijn overeenkomstig aangepast.
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2. Onderverdeling post 30.02
De tekst van onderverdeling 3002.10 is aangepast overeenkomstig de nieuwe tekst van post 30.02.
3. Onderverdeling post 30.02
De onderverdelingen 3002.31 en 3002.39 zijn samengevoegd:
3002.30 - - vaccins voor dieren
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Hoofdstuk 31
Meststoffen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
dierlijk bloed bedoeld bij post 05.11;
b)
geïsoleerde producten van welbepaalde chemische samenstelling, andere dan in de
aantekeningen 2, onder A, 3, onder A, 4, onder A of 5 hierna genoemd;
c)
gecultiveerde kristallen van kaliumchloride (geen optische elementen zijnde), wegende per stuk 2,5 g of meer (post 38.24); optische elementen van kaliumchloride
(post 90.01).

2.

Post 31.02 omvat uitsluitend de navolgende producten, voor zover zij niet zijn opgemaakt
op de in post 31.05 bedoelde wijze:
A.
1)
natriumnitraat, ook indien zuiver;
2)
ammoniumnitraat, ook indien zuiver;
3)
dubbelzouten, ook indien zuiver, van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat;
4)
ammoniumsulfaat, ook indien zuiver;
5)
dubbelzouten (ook indien zuiver) of mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat;
6)
dubbelzouten (ook indien zuiver) of mengsels van calciumnitraat en magnesiumnitraat;
7)
calciumcyaanamide, ook indien zuiver, al dan niet geïmpregneerd met olie;
8)
ureum, ook indien zuiver;
B.
meststoffen bestaande uit mengsels van onder A hiervoor genoemde producten;
C.
meststoffen bestaande uit mengsels van ammoniumchloride of van onder A en B hiervoor genoemde producten en krijt, gips of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen;
D.
vloeibare meststoffen bestaande uit de onder A 2 of A 8 hiervoor genoemde producten
of uit mengsels van deze producten, opgelost in water of in ammoniakwater.

3.

Post 31.03 omvat uitsluitend de navolgende producten, voor zover zij niet zijn opgemaakt
op de in post 31.05 bedoelde wijze:
A.
1)
fosfaatslakken;
2)
natuurlijke fosfaten bedoeld bij post 25.10, geroost, gebrand of die een verdere warmtebehandeling hebben ondergaan dan voor het verwijderen van onzuiverheden noodzakelijk is;
3)
superfosfaat (gewoon, dubbel of tripel);
4)
calciumwaterstoforthofosfaat met 0,2 of meer gewichtspercenten fluor, berekend
op het droge kristalwatervrije product;
B.
meststoffen bestaande uit mengsels van onder A hiervoor genoemde producten, zonder
rekening te houden met de fluorgehaltebegrenzing;
C.
meststoffen bestaande uit mengsels van onder A en B hiervoor genoemde producten
(zonder rekening te houden met de fluorgehaltebegrenzing) en krijt, gips of andere
niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen.

4.

Post 31.04 omvat uitsluitend de navolgende producten, voor zover zij niet zijn opgemaakt
op de in post 31.05 bedoeld wijze:
A.
1)
ruwe natuurlijke kalizouten (carnalliet, kaïniet, sylviniet en andere);
2)
kaliumchloride, ook indien zuiver, onder voorbehoud van de bepalingen van aantekening 1, onder c;
3)
kaliumsulfaat, ook indien zuiver;
4)
kaliummagnesiumsulfaat, ook indien zuiver;
B.
meststoffen bestaande uit mengsels van onder A hiervoor genoemde producten.

5.

Ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en diammoniumwaterstoforthofosfaat, ook indien zuiver of
onderling vermengd, worden ingedeeld onder post 31.05.

6.

Voor de toepassing van post 31.05 worden als "andere meststoffen" uitsluitend aangemerkt, producten van de soort gebruikt als meststof en die,als wezenlijk bestanddeel,
ten minste één van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor of kalium bevatten.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

31.01

3101.00

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
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31.02

Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen:
3102.10
3102.21
3102.29
3102.30
3102.40
3102.50
3102.60
3102.70
3102.80
3102.90

31.03

- ureum, ook indien in waterige oplossing
- ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat:
- - ammoniumsulfaat
- - andere
- ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing
- mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere nietvruchtbaarmakende anorganische stoffen
- natriumnitraat
- dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat
- calciumcyaanamide
- mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater
- andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder
begrepen
Minerale of chemische fosfaatmeststoffen:

3103.10
3103.20
3103.90
31.04

- superfosfaat
- fosfaatslakken
- andere
Minerale of chemische kalimeststoffen:

3104.10
3104.20
3104.30
3104.90
31.05

-

carnalliet, sylviniet en andere ruwe natuurlijke kalizouten
kaliumchloride
kaliumsulfaat
andere

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
3105.20
3105.30
3105.40

3105.51
3105.59
3105.60
3105.90

- producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen,
dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg
- minerale of chemische meststoffen die de drie vruchtbaarmakende elementen
stikstof, fosfor en kalium bevatten
- diammoniumwaterstoforthofosfaat
- ammoniumdiwaterstoforthofosfaat en mengsels daarvan met diammoniumwaterstoforthofosfaat
- andere minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen stikstof en fosfor bevatten:
- - bevattende nitraten en fosfaten
- - andere
- minerale of chemische meststoffen die de twee vruchtbaarmakende elementen
fosfor en kalium bevatten
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 31. Aantekening 1 c)
In aantekening 1 c) op hoofdstuk 31 is de verwijzing naar post 38.23 vervangen door een verwijzing naar post 38.24, overeenkomstig de nieuwe structuur van hoofdstuk 38.
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Hoofdstuk 32
Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en
verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
geïsoleerde chemisch welbepaalde producten, andere dan die begrepen onder post
32.03 of 32.04, de anorganische stoffen van de soort gebruikt als "lichtgevende
stoffen" (luminoforen) (post 32.06), glas verkregen uit gesmolten siliciumdioxyde
of uit gesmolten kwarts, in de vormen bedoeld bij post 32.07 en de kleur- en verfstoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein, bedoeld bij post 32.12;
b)
tannaten en andere looizuurderivaten van de producten bedoeld bij de posten 29.36
tot en met 29.39, 29.41 en 35.01 tot en met 35.04;
c)
asfaltmastiek en andere bitumineuze mastiek (post 27.15).

2.

Mengsels van gestabiliseerde diazozouten en koppelmiddelen, voor de vervaardiging van
azokleurstoffen, worden onder post 32.04 ingedeeld.

3.

Onder de posten 32.03, 32.04, 32.05 en 32.06 worden eveneens ingedeeld de preparaten op
basis van kleurstoffen (daaronder begrepen, voor zover het post 32.06 betreft, de pigmenten bedoeld bij post 25.30 en de metaalschilfers en metaalpoeders bedoeld bij hoofdstuk 28), van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de
vervaardiging van kleurpreparaten.
Daarentegen omvatten deze posten niet de pigmenten in niet-waterige dispersies, in
vloeibare vorm of als pasta, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van verf (post
32.12), noch de andere preparaten bedoeld bij de posten 32.07, 32.08, 32.09, 32.10,
32.12, 32.13 en 32.15.

4.

Oplossingen van producten bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.13 (andere dan collodion) in vluchtige organische oplosmiddelen vallen onder post 32.08, indien zij meer
dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten.

5.

De in dit hoofdstuk gebezigde uitdrukkingen "kleurstoffen" en "verfstoffen" omvatten
niet producten van de soort gebruikt als vulstof in olieverf, ook niet indien zij geschikt zouden zijn om als pigment voor waterverf te dienen.

6.

Met "stempelfoliën" in de zin van post 32.12 worden uitsluitend bedoeld foliën voor het
stempelen van bijvoorbeeld boekbanden, lederwaren of hoedbanden, en die bestaan uit:
a)
metaalpoeder (stuifpoeder), ook van edel metaal, of pigmenten, gebonden met lijm,
met gelatine of met andere bindmiddelen;
b)
metalen (edele metalen daaronder begrepen) of pigmenten, door elektrolyse, verstuiving of een dergelijke werkwijze aangebracht op een drager van papier, van kunststof of van andere stoffen.

Postnr.

GS-code

32.01

Looiextracten van plantaardige oorsprong; tannine (looizuur), alsmede zouten,
ethers, esters en andere derivaten daarvan:
3201.10
3201.20
3201.90

32.02

32.03

32.04

Omschrijving

- looiextract van quebracho
- looiextract van mimosabast
- andere
Synthetische organische looistoffen; anorganische looistoffen; preparaten voor
het looien, ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten; enzympreparaten
voor het voorlooien:

3202.10
3202.90

- synthetische organische looistoffen
- andere

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
Synthetische organische kleurstoffen, ook indien chemisch welbepaald; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van synthetische or-
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ganische kleurstoffen; synthetische organische producten van de soort gebruikt
als fluorescerende heldermakende stoffen of als "lichtgevende stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald:

3204.11
3204.12
3204.13
3204.14
3204.15
3204.16
3204.17
3204.19
3204.20
3204.90
32.05

3205.00

32.06

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis
van verflakken
Andere kleur- en verfstoffen; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit
hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 32.03, 32.04 en 32.05; anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen), ook indien chemisch welbepaald:

3206.11
3206.19
3206.20
3206.30
3206.41
3206.42
3206.43
3206.49
3206.50

32.07

- pigmenten en preparaten op basis van titaandioxyde:
- - bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxyde berekend op het droge gewicht
- - andere
- pigmenten en preparaten op basis van chroomverbindingen
- pigmenten en preparaten op basis van cadmiumverbindingen
- andere kleur- en verfstoffen en andere preparaten:
- - ultramarijn en preparaten op basis daarvan
- - lithopoon en andere pigmenten en preparaten op basis van zinksulfide
- - pigmenten en preparaten op basis van hexacyanoferraten (ferrocyaniden en
ferricyaniden)
- - andere
- anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen)
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
3207.20
3207.30
3207.40

32.08

- bereide pigmenten, bereide opacifieermiddelen, bereide verfstoffen en dergelijke preparaten
- verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) en dergelijke preparaten
- vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten
- glasfritten en ander glas, in de vorm van poeder, van korreltjes, van schilfers of van vlokken
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
3208.20
3208.90
32.09

32.10

- synthetische organische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan, bedoeld
bij aantekening 3 op dit hoofdstuk:
- - gedispergeerde kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
- - zure kleurstoffen, ook indien gemetalliseerd, en preparaten op basis daarvan; bijtende kleurstofzuren en preparaten op basis daarvan
- - basische kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
- - directe kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
- - kuipkleurstoffen (die als zodanig geschikt als pigment daaronder begrepen)
en preparaten op basis daarvan
- - reactieve kleurstoffen en preparaten op basis daarvan
- - pigmentkleurstoffen en preparaten op basis daarvan
- - andere, mengsels van kleurstoffen bedoeld bij twee of meer van de onderverdelingen 3204.11 tot en met 3204.19 daaronder begrepen
- synthetische organische producten van de soort gebruikt als fluorescerende
heldermakende stoffen
- andere

- op basis van polyesters
- op basis van acryl- of vinylpolymeren
- andere
Verf en vernis op basis van synthetische polymeren of gewijzigde natuurlijke
polymeren, gedispergeerd of opgelost in een waterig medium:

3209.10
3209.90

- op basis van acryl- of vinylpolymeren
- andere

3210.00

Andere verf en vernis; bereide waterverfpigmenten van de soort gebruikt voor
het afwerken van leder (lederverven)
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32.11

3211.00

32.12

Bereide siccatieven
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
3212.90
32.13

- stempelfoliën
- andere
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
3213.90
32.14

- verf in assortimenten
- andere
Stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur; niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk:

3214.10
3214.90
32.15

- stopverf, harscement en ander mastiek (kit); plamuur
- andere
Drukinkt, schrijfinkt, tekeninkt en andere inktsoorten, ook indien geconcentreerd of in vaste vorm:

3215.11
3215.19
3215.90

-

drukinkt:
- zwarte
- andere
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdeling post 32.01
Onderverdeling 3201.30 is geschrapt, waardoor de producten uit die onderverdeling nu onder onderverdeling 3201.90 moeten worden ingedeeld.
2. Onderverdeling post 32.06
Onderverdeling 3206.10 is nader opgesplitst in:
pigmenten en preparaten op basis van titaandioxyde, bevattende 80 of meer gewichtspercenten titaandioxyde berekend op het droge gewicht (onderverdeling 3206.11) en andere pigmenten en preparaten op basis van titaandioxyde (onderverdeling 3206.19).
3. Onderverdeling post 32.14
De tekst van onderverdeling 3214.10 is aangepast aan de tekst van de post (toevoeging van "harscement").
Hoofdstuk 33
Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
natuurlijke oleoharsen en plantaardige extracten bedoeld bij de posten 13.01 en
13.02;
b)
zeep en andere producten, bedoeld bij post 34.01;
c)
terpentijnolie, houtterpentijnolie, sulfaatterpentijnolie en andere producten, bedoeld bij post 38.05.

2.

Als "reukstoffen" in de zin van post 33.02 worden slechts aangemerkt de stoffen bedoeld
bij post 33.01, geurige bestanddelen die uit dergelijke stoffen zijn geïsoleerd en synthetische aromatische stoffen.

3.

De posten 33.03 tot en met 33.07 omvatten onder meer al dan niet vermengde producten
(ander dan gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën),
geschikt om als product van deze posten te worden gebruikt en die met het oog hierop
zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein.
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4.

Als "parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten" in de zin van post 33.07
worden onder meer de volgende producten aangemerkt: zakjes met welriekende plantedelen;
preparaten die bij verbranding een welriekende geur verspreiden; geparfumeerd papier en
papier geïmpregneerd of bedekt met kosmetische producten; vloeistoffen voor contactlenzen; watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met parfum
of met kosmetische producten; toiletartikelen voor dieren.

33.01

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:
3301.11
3301.12
3301.13
3301.14
3301.19
3301.21
3301.22
3301.23
3301.24
3301.25
3301.26
3301.29
3301.30
3301.90

33.02

33.03

etherische oliën van citrusvruchten:
- bergamotolie
- sinaasappelolie
- citroenolie
- lemmetjesolie
- andere
etherische oliën, andere dan die van citrusvruchten:
- geraniumolie
- jasmijnolie
- lavendelolie en lavandinolie
- pepermuntolie (Mentha piperita)
- andere muntolie
- vetiverolie
- andere
harsaroma's
andere

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
3302.90

- van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
- andere

3303.00

Parfums, reuk- en toiletwaters

33.04

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
3304.20
3304.30
3304.91
3304.99

33.05

-

producten
producten
producten
andere:
- poeder,
- andere

voor het opmaken van de lippen
voor het opmaken van de ogen
voor manicure of voor pedicure
ook indien geperst

Haarverzorgingsmiddelen:
3305.10
3305.20
3305.30
3305.90

33.06

-

shampoo
permanent-haargolfpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar
haarlak
andere

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
3306.20
3306.90

33.07

-

- tandreinigingsmiddelen
- garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde)
- andere
Scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt, deodorantia voor lichaamsverzorging, badpreparaten, ontharingsmiddelen en andere
parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische producten, elders genoemd noch
elders onder begrepen; preparaten voor het neutraliseren van geuren in ver-
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trekken (deodorantia), ook indien niet geparfumeerd of met desinfecterende eigenschappen:
3307.10
3307.20
3307.30

3307.41
3307.49
3307.90

-

scheermiddelen en middelen die voor of na het scheren worden gebruikt
deodorantia voor lichaamsverzorging en antitranspiratiemiddelen
geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten
preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van
geuren in vertrekken, preparaten die bij godsdienstige plechtigheden worden
gebruikt daaronder begrepen:
- - "agarbatti" en andere preparaten, die bij verbranding een welriekende geur
verspreiden
- - andere
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 33
Als gevolg van het aanpassen van de tekst van post 22.08, het introduceren van een nieuwe aantekening 2 op hoofdstuk 33 en het aanpassen van de tekst van post 33.02, worden bepaalde bereidingen van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken nu onder post 33.02 ingedeeld.
Als gevolg van de wijziging van de tekst van post 33.01 worden door extractie verkregen oleoharsen onder die post ingedeeld. Deze komen uit post 13.02.
2. Hoofdstuk 33. Aantekening 1 a)
De uitsluiting van producten bedoeld bij post 22.08 is vervangen door een uitsluiting van de natuurlijke oleoharsen en plantaardige extracten bedoeld bij de posten 13.01 en 13.02.
3. Hoofdstuk 33. Nieuwe aantekening 2
Een nieuwe aantekening 2 is opgenomen, teneinde het begrip "reukstoffen" nader te definiëren.
De aantekeningen 2 en 3 zijn dienovereenkomstig aangepast.
4. Draagwijdte post 33.01
Door het toevoegen aan de tekst van "door extractie verkregen oleoharsen" wordt een betere afbakening bewerkstelligd tussen deze post en post 13.02.
Deze aanpassing brengt met zich dat deze producten zijn overgebracht van post 13.02 naar 33.01.
5. Draagwijdte post 33.02
De tekst van de post is aangepast. Hierdoor dienen bepaalde producten, die tot nu toe onder post
22.08 vielen, nu onder deze post te worden ingedeeld. Het betreft bereidingen op basis van reukstoffen, met een alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken, die niet alle reukstoffen en andere aromatische ingrediënten die een bepaalde drank kenmerken bevatten. Dergelijke bereidingen met een alcoholvolumegehalte van niet
meer dan 0,5% vol komen uit post 21.06.
6. Draagwijdte post 33.06
In de tekst van post 33.06 is een referentie opgenomen naar "garens gebruikt voor het schoonmaken
tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop in het klein" (dental floss). Deze producten zijn in een eigen onderverdeling opgenomen (onderverdeling 3306.20) en komen in het bijzonder uit post 54.02.
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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 gebrande gips
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige
vetten of oliën van de soort gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen (post 15.17);
b)
geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen;
c)
shampoo, tandreinigingsmiddelen, scheercrème en -schuim, alsmede badpreparaten,
zeep of andere tensioactieve stoffen bevattend (post 33.05, 33.06 of 33.07).

2.

Voor de toepassing van post 34.01 wordt uitsluitend als "zeep" aangemerkt, zeep die oplosbaar is in water. Zeep en andere onder post 34.01 in te delen producten mogen toegevoegde zelfstandigheden bevatten (bijvoorbeeld desinfecteermiddelen, schuurmiddelen,
vulstoffen, medicinale producten). Indien schuurmiddelen zijn toegevoegd is post 34.01
echter alleen van toepassing op producten in de vorm van staven, gestempelde stukken,
gestempelde fantasievormen of broden. In andere vormen worden de producten aangemerkt
als schuurpasta's, schuurpoeders en dergelijke preparaten, bedoeld bij post 34.05.

3.

Voor de toepassing van post 34.02 worden als "organische tensioactieve producten" aangemerkt, producten die, indien gemengd met water in een concentratie van 0,5 % bij een
temperatuur van 20 oC en gedurende een uur bij dezelfde temperatuur in rust gelaten:
a)
een doorzichtige of doorschijnende vloeistof of een stabiele emulsie opleveren,
zonder afscheiding van onoplosbare deeltjes;
b)
de oppervlaktespanning van water verminderen tot 4,5 x 10-2 N/m (45 dyne/cm) of minder.

4.

Met de in post 34.03 genoemde "aardolie en olie uit bitumineuze mineralen" worden bedoeld de producten omschreven in aantekening 2 op hoofdstuk 27.

5.

Behoudens de hierna genoemde uitzonderingen worden als "kunstwas en bereide was", genoemd in post 34.04, uitsluitend aangemerkt:
A.
chemisch bereide producten met een wasachtig karakter, ook indien in water oplosbaar;
B.
producten verkregen door het onderling vermengen van verschillende wassoorten;
C.
producten met een wasachtig karakter die behalve was of paraffine, vetten, harsen,
minerale stoffen of andere stoffen bevatten.
Post 34.04 omvat daarentegen niet:
a)
producten bedoeld bij de posten 15.16, 34.02 en 38.23, ook indien zij een wasachtig
karakter hebben;
b)
onvermengde dierlijke en onvermengde plantaardige was, ook indien geraffineerd of
gekleurd, bedoeld bij post 15.21;
c)
minerale was en dergelijke producten bedoeld bij post 27.12, ook indien onderling
vermengd of enkel gekleurd;
d)
was vermengd met, dan wel gedispergeerd of opgelost in een vloeistof (bijvoorbeeld
post 34.05 of 38.09).

Postnr.

GS-code

34.01

Omschrijving
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; papier, watten, vilt
en gebonden textielvlies, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia:

3401.11
3401.19
3401.20
34.02

- 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:
- - voor toiletdoeleinden (voor medicinale doeleinden daaronder begrepen)
- - andere
- zeep in andere vormen
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
34.01:

3402.11
3402.12

- organische tensioactieve producten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in
het klein:
- - anionische
- - kationische
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3402.13
3402.19
3402.20
3402.90
34.03

-

- niet-ionische
- andere
bereidingen opgemaakt voor de verkoop in het klein
andere

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:
3403.11
3403.19
3403.91
3403.99

34.04

- bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen:
- - preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of
van andere stoffen
- - andere
- andere:
- - preparaten voor het behandelen van textiel, van leder, van pelterijen of
van andere stoffen
- - andere
Kunstwas en bereide was:

3404.10
3404.20
3404.90
34.05

- montaanwas, chemisch gewijzigd
- polyethyleenglycolwas
- andere
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 34.04:

3405.10
3405.20

3405.40
3405.90

- schoensmeer, pasta's en dergelijke preparaten voor schoeisel of voor leder
- boenwas en dergelijke preparaten voor het onderhoud van houten meubelen,
houten vloeren en ander houtwerk
- poetsmiddelen en dergelijke preparaten voor carrosserieën, andere dan poetsmiddelen voor metalen
- schuurpasta's, schuurpoeders en andere schuurmiddelen
- andere

34.06

3406.00

Kaarsen en dergelijke artikelen

34.07

3407.00

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

3405.30

---- O ---Opmerkingen
1. Hoofdstuk 34. Aantekening 5 a)
Aantekening 5 a) is aangepast in verband met de nieuwe structuur van hoofdstuk 38 (overbrengen
van post 15.19 naar post 38.23).
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Hoofdstuk 35
Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
gist (post 21.02);
b)
bloedfracties (andere dan bloedalbumine die niet is geprepareerd voor therapeutische of profylactische doeleinden), geneesmiddelen en andere producten bedoeld bij
hoofdstuk 30;
c)
enzympreparaten voor het voorlooien (post 32.02);
d)
enzympreparaten voor het inweken of voor het wassen en andere producten bedoeld bij
hoofdstuk 34;
e)
geharde proteïnen (post 39.13);
f)
producten van de grafische industrie, op een drager van gelatine (hoofdstuk 49).

2.

Voor de toepassing van post 35.05 wordt onder "dextrine" verstaan: afbraakproducten van
zetmeel met een gehalte aan reducerende suiker, berekend op de droge stof en uitgedrukt
als dextrose, van niet meer dan 10 %.
Indien de desbetreffende producten een hoger gehalte aan reducerende suiker hebben, worden zij onder post 17.02 ingedeeld.

Postnr.

GS-code

35.01

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

3501.10
3501.90
35.02

- caseïne
- andere
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:

3502.11
3502.19
3502.20
3502.90

-

ovoalbumine:
- gedroogd
- andere
lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen
andere

35.03

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 35.01

35.04

3504.00

Peptonen en derivaten daarvan; andere proteïnestoffen en derivaten daarvan,
elders genoemd noch elders onder begrepen; poeder van huiden, ook indien behandeld met chroom

35.05

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd
zetmeel:
3505.10
3505.20

35.06

- dextrine en ander gewijzigd zetmeel
- lijm
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

3506.91
3506.99

- 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
- andere:
- - kleefmiddel op basis van rubber of van kunststof (kunstharsen daaronder
begrepen)
- - andere
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35.07

Enzymen; bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen:
3507.10
3507.90

- leb en concentraten daarvan
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur post 35.02
De structuur van de onderverdelingen van post 35.02 is aangepast. Onderverdeling 3502.10 is opgesplitst in onderverdelingen voor "gedroogd" (onderverdeling 3502.11) en "andere" (onderverdeling
3502.19).
Een nieuwe onderverdeling is ingevoegd voor "lactoalbumine, concentraten van twee of meer weiproteïnen daaronder begrepen" (onderverdeling 3502.20). Deze producten komen uit onderverdeling
3502.90.
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Hoofdstuk 36
Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare
stoffen
Aantekeningen
1.

Behoudens het bepaalde in aantekening 2, onder a en b, hierna, omvat dit hoofdstuk geen
geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen.

2.

Als "artikelen uit ontvlambare stoffen" in de zin van post 36.06 worden uitsluitend aangemerkt:
a)
metaldehyd, hexamethyleentetramine en dergelijke producten, in tabletten, in staafjes of in dergelijke vormen, die wijzen op het gebruik daarvan als brandstof en
voorts alcoholhoudende brandstoffen en dergelijke bereide brandstoffen, in vaste
vorm of in pasta;
b)
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;
c)
harstoortsen en harsfakkels, vuurmakers en dergelijke.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

36.01

3601.00

Buskruit

36.02

3602.00

Bereide springstoffen, andere dan buskruit

36.03

3603.00

Lonten; slagkoorden; slaghoedjes en percussiedopjes; ontstekers; elektrische
ontstekingspatronen

36.04

36.05

Vuurwerk, lichtkogels en vuurpijlen, antihagelraketten en dergelijke, voetzoekers, knalsignalen en andere pyrotechnische artikelen:
3604.10
3604.90

- vuurwerk
- andere

3605.00

Lucifers, andere dan pyrotechnische artikelen bedoeld bij post 36.04

36.06

Ferrocerium en andere vonkende legeringen, ongeacht de vorm; artikelen uit
ontvlambare stoffen bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk:
3606.10
3606.90

- 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
- andere
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)

103

Hoofdstuk 37
Producten voor fotografie en cinematografie
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat geen resten en afval.

2.

In dit hoofdstuk heeft de term "fotografisch" betrekking op het proces door middel waarvan, al dan niet rechtstreeks, zichtbare beelden worden gevormd door de inwerking van
licht of van andere vormen van straling op lichtgevoelige oppervlakken.

Postnr.

GS-code

37.01

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
3701.20
3701.30
3701.91
3701.99

37.02

- voor röntgenopnamen
- voor "direct-klaar"-fotografie
- andere platen en vlakfilm, waarvan de afmeting van één der zijden meer bedraagt dan 255 mm
- andere:
- - voor kleurenfotografie (polychroom)
- - andere
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
3702.20

3702.41

-

3702.42

-

3702.43
3702.44
3702.51

-

3702.52
3702.53

-

3702.54

-

3702.55

-

3702.56
3702.91

-

3702.92
3702.93

-

3702.94

-

3702.95

-

3702.31
3702.32
3702.39

37.03

37.04

Omschrijving

voor röntgenopnamen
voor "direct-klaar"-fotografie
andere film, niet geperforeerd, met een breedte van niet meer dan 105 mm:
- voor kleurenfotografie (polychroom)
- andere, met zilverhalogenide-emulsie
- andere
andere film, niet geperforeerd, met een breedte van meer dan 105 mm:
- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, voor
kleurenfotografie (polychroom)
- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van meer dan 200 m, andere dan voor kleurenfotografie
- met een breedte van meer dan 610 mm en een lengte van niet meer dan 200 m
- met een breedte van meer dan 105 doch niet meer dan 610 mm
andere film, voor kleurenfotografie (polychroom):
- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van niet meer dan 14
m
- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van meer dan 14 m
- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van
niet meer dan 30 m, voor diapositieven
- 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
- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van
meer dan 30 m
- met een breedte van meer dan 35 mm
andere:
- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van niet meer dan 14
m
- met een breedte van niet meer dan 16 mm en een lengte van meer dan 14 m
- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van
niet meer dan 30 m
- met een breedte van meer dan 16 doch niet meer dan 35 mm en een lengte van
meer dan 30 m
- met een breedte van meer dan 35 mm

Fotografisch papier, karton en textiel, lichtgevoelig, onbelicht:
3703.10
3703.20
3703.90

- op rollen, met een breedte van meer dan 610 mm
- andere, voor kleurenfotografie (polychroom)
- andere

3704.00

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld
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37.05

Fotografische platen en film, belicht en ontwikkeld, andere dan cinematografische film:
3705.10
3705.20
3705.90

37.06

- voor offsetreproductie
- microfilm
- andere
Cinematografische film, belicht en ontwikkeld, waarop al dan niet geluid is
vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd:

3706.10
3706.90
37.07

- met een breedte van 35 mm of meer
- andere
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
3707.90

- emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 37. Aantekening 2
In aantekening 2 op hoofdstuk 37 is duidelijker aangegeven wat onder "fotografisch" moet worden
verstaan. Deze aanpassing brengt geen wijziging in de draagwijdte van het hoofdstuk met zich.
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Hoofdstuk 38
Diverse producten van de chemische industrie
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen andere dan de hierna genoemde:
1)
kunstmatig grafiet (post 38.01);
2)
insektendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in de in post 38.08 omschreven vormen of verpakkingen;
3)
brandblusmiddelen in de vorm van ladingen voor brandblusapparaten of in de
vorm van brandblusbommen (post 38.13);
4)
de in aantekening 2, onder a en c, hierna bedoelde producten;
b)
mengsels van chemicaliën met voedingsstoffen of met andere stoffen die voedingswaarde bezitten, van de soort gebruikt bij de bereiding van producten voor menselijke consumptie (in het algemeen post 21.06);
c)
geneesmiddelen (post 30.03 of 30.04);
d)
onwerkzaam geworden katalysatoren van de soort gebruikt voor de winning van onedele
metalen of voor de vervaardiging van chemische verbindingen van onedele metalen
(post 26.20), onwerkzaam geworden katalysatoren van de soort voornamelijk gebruikt
voor het terugwinnen van edele metalen (post 71.12) en katalysatoren die bestaa n
uit metalen of uit metaallegeringen in de vorm van bijvoorbeeld fijn poeder of metaaldoek (afdeling XIV of XV).

2.

Post 38.24 omvat onder meer de navolgende goederen, die niet onder een andere post van
de nomenclatuur mogen worden ingedeeld, te weten:
a)
gecultiveerde kristallen (andere dan optische elementen), wegende per stuk 2,5 g of
meer, van magnesiumoxyde of van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden;
b)
foezelolie; dippelolie;
c)
radeervloeistoffen opgemaakt voor de verkoop in het klein;
d)
producten voor het corrigeren van stencils en andere correctievloeistoffen, opgemaakt voor de verkoop in het klein;
e)
segerkegels en dergelijke artikelen.

Postnr.

GS-code

38.01

Omschrijving
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
3801.20
3801.30
3801.90
38.02

- kunstmatig grafiet
- colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet
- koolstofpasta's voor elektroden en dergelijke pasta's voor de inwendige bekleding van ovens
- andere
Actieve kool; geactiveerde natuurlijke minerale producten; dierlijk zwartsel,
afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen:

3802.10
3802.90

- actieve kool
- andere

38.03

3803.00

Tallolie, ook indien geraffineerd

38.04

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 38.03 bedoelde tallolie

38.05

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 alfa-terpineol bestaande pijnolie:
3805.10
3805.20
3805.90

- terpentijnolie, houtterpentijnolie en sulfaatterpentijnolie
- pijnolie
- andere
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38.06

Colofonium en harszuren, alsmede derivaten daarvan; essence en olie van colofonium; gesmolten harsen:
3806.10
3806.20
3806.30
3806.90

38.07

3807.00

38.08

Houtteer; houtteerolie; creosootolie van hout; ruwe houtgeest; plantaardig
pek; brouwerspek en dergelijke preparaten op basis van colofonium, van harszuren of van plantaardig pek
Insektendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, 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:

3808.10
3808.20
3808.30
3808.40
3808.90
38.09

- insektendodende middelen
- schimmelwerende middelen
- onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan en middelen om de plantengroei te regelen
- desinfecteermiddelen
- andere
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
3809.91
3809.92
3809.93
38.10

-

op basis
andere:
- van de
- van de
- van de

van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen
soort gebruikt in de textielindustrie of in dergelijke industrieën
soort gebruikt in de papierindustrie of in dergelijke industrieën
soort gebruikt in de lederindustrie of in dergelijke industrieën

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen
voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeeren laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de
soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeeren lasstaafjes:
3810.10
3810.90

38.11

- preparaten voor het beitsen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeeren laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen
- andere

Dopes (antiklopmiddelen, oxydatievertragers, 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:
3811.11
3811.19
3811.21
3811.29
3811.90

38.12

- colofonium en harszuren
- zouten van colofonium, van harszuren of van derivaten van colofonium of van
harszuren, andere dan zouten van colofoniumadditieproducten
- gomesters
- andere

-

antiklopmiddelen:
- op basis van loodverbindingen
- andere
additieven voor smeerolie:
- bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen
- andere
andere

Bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling
voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxydanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling,
voor rubber of voor kunststof:
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3812.10
3812.20
3812.30

- bereide rubbervulcanisatieversnellers
- weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof
- bereide antioxydanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

38.13

3813.00

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

38.14

3814.00

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en
vernis

38.15

Reactie-initiatoren, reactieversnellers en katalytische preparaten, elders genoemd noch elders onder begrepen:
3815.11
3815.12
3815.19
3815.90

38.16

3816.00

38.17

- katalysatoren op een drager:
- - met nikkel of nikkelverbindingen als actieve stof
- - met een edel metaal of met een verbinding van een edel metaal als actieve
stof
- - andere
- andere
Vuurvast cement, vuurvaste mortel, vuurvast beton en dergelijke vuurvaste preparaten, andere dan die bedoeld bij post 38.01
Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die
bedoeld bij post 27.07 of 29.02:

3817.10
3817.20

- alkylbenzenen van gemengde samenstelling
- alkylnaftalenen van gemengde samenstelling

38.18

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

38.19

3819.00

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

38.20

3820.00

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

38.21

3821.00

Bereide voedingsbodems voor het cultiveren van micro-organismen

38.22

3822.00

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 30.02 of 30.06

38.23

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:
3823.11
3823.12
3823.13
3823.19
3823.70

38.24

-

industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils:
- stearinezuur
- oliezuur
- tallvetzuren
- andere
industriële vetalcoholen

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; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:
3824.10
3824.20
3824.30
3824.40

- bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen
- nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van
nafteenzuren
- niet-gesinterde metaalcarbiden, onderling vermengd of vermengd met bindmiddelen van metaal
- bereide toevoegingsmiddelen voor cement, voor mortel of voor beton
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3824.50
3824.60
3824.71
3824.79
3824.90

- mortel en beton, niet vuurvast
- sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905.44
- mengsels bevattende perhalogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen met
twee of meer verschillende halogenen:
- - bevattende acyclische perhalogeenkoolwaterstoffen, enkel fluor en chloor
bevattend
- - andere
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Draagwijdte hoofdstuk 38
Door een aanpassing van de tekst van post 38.22 moeten bepaalde reageermiddelen onder die post
worden ingedeeld. Deze komen uit de hoofdstukken 39 en 48.
Post 15.19 is in zijn geheel overgebracht naar post 38.23. De oude post 38.23 is hernummerd als
post 38.24.
2. Hoofdstuk 38. Aantekening 1 d)
Een nieuwe aantekening 1 d) op hoofdstuk 38 is ingevoegd, ter verduidelijking van de indeling van
bepaalde, onwerkzaam geworden katalysatoren.
3. Hoofdstuk 38. Aantekening 2
In aantekening 2 op hoofdstuk 38 is de referentie naar post 38.23 aangepast aan de nieuwe situatie.
4. Onderverdeling post 38.06
De tekst van onderverdeling 3806.20 is aangepast teneinde de indeling van zouten van derivaten
van colofonium of van derivaten van harszuren (andere dan zouten van colofoniumadditieproducten)
te verduidelijken. Deze zouten komen uit onderverdeling 3806.90.
5. Post 38.22
De tekst van post 38.22 is aangepast, waardoor papier of kunststof, bekleed, bedekt of geïmpregneerd met reagentia, eveneens onder die post wordt ingedeeld. Deze producten komen uit onderverdelingen 3921.90, 3926.90, 4811.90 en 4823.90.
6. Post 38.23
Post 38.23 omvat de oleo-chemicaliën die eerder onder post 15.19 waren ingedeeld. De draagwijdte
van post 38.23 is dezelfde als de die van de voormalige post 15.19.
De structuur van de onderverdelingen van post 38.23 is niet gewijzigd ten opzichte van die in de
voormalige post 15.19.
7. Post 38.24
Door het overbrengen van de post met oleo-chemicaliën naar hoofdstuk 38, is de nummering van post
38.23 aangepast en gewijzigd in 38.24.
De bestaande onderverdelingen zijn hernummerd in verband met de aanpassing van de nummering van
de post.
8. Onderverdeling post 38.24
In post 38.24 zijn, in vergelijking met de oude situatie in post 38.23, nieuwe onderverdelingen
opgenomen voor de volgende producten:
mengsels bevattende acyclische perhalogeenkoolwaterstoffen, enkel fluor en chloor bevattend (onderverdeling 3824.71); en
andere mengsels die perhalogeenderivaten van acyclische koolwaterstoffen met twee of meer verschillende halogenen bevatten (onderverdeling 3824.79).
Deze producten komen uit onderverdeling 3823.90.
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Afdeling VII
Kunststof en werken daarvan; rubber en werken daarvan
Aantekeningen
1.

Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen die geheel of gedeeltelijk tot deze afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend
dat zij bestemd zijn om, door vermenging, een product bedoeld bij afdeling VI of VII te
verkrijgen, worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dat product, mits:
a)
duidelijk kan worden onderkend dat zij, gezien de wijze van opmaak, bestemd zijn om
gezamenlijk te worden gebruikt, zonder eerst opnieuw te worden verpakt;
b)
zij gelijktijdig worden aangeboden;
c)
onderkend kan worden dat zij, gezien aard of hoeveelheid, elkaars complement zijn.

2.

Met uitzondering van de bij de posten 39.18 en 39.19 bedoelde artikelen worden onder
hoofdstuk 49 ingedeeld kunststof en rubber, alsmede werken daarvan, waarop gedrukte
teksten of illustraties voorkomen, die een meer dan bijkomstig karakter hebben bij het
primaire gebruik van de goederen.
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)

110

Hoofdstuk 39
Kunststof en werken daarvan
Aantekeningen
1.

In de nomenclatuur worden als "kunststof" aangemerkt, die stoffen bedoeld bij de posten
39.01 tot en met 39.14, die de eigenschap hebben of gehad hebben om, tijdens de polymerisatie of in een later stadium, onder inwerking van uitwendige krachten (meestal warmte
en druk, eventueel onder toevoeging van een oplosmiddel of van een weekmaker), door gieten, persen, extruderen, walsen of elk ander proces een bepaalde vorm aan te nemen en
die vorm te bewaren, ook nadat bedoelde uitwendige krachten niet meer inwerken.
In de nomenclatuur wordt onder "kunststof" mede begrepen, vulcanfiber.
Dit begrip heeft echter geen betrekking op stoffen die worden aangemerkt als textielstoffen bedoeld bij afdeling XI.

2.

Dit
a)
b)
c)
d)

3.

Onder de posten 39.01 tot en met 39.11 worden alleen ingedeeld, producten die door chemische synthese zijn verkregen en die in de volgende categorieën vallen:
a)
vloeibare synthetische polyolefinen die voor minder dan 60 % van hun volume overdistilleren bij 300 oC, herleid tot een druk van 1013 mbar met toepassing van een
lage-drukdistillatiemethode (posten 39.01 en 39.02);
b)
licht gepolymeriseerde harsen van het cumaronindeentype (post 39.11);
c)
andere synthetische polymeren met gemiddeld ten minste 5 monomeereenheden;
d)
siliconen (post 39.10);
e)
resolen (post 39.09) en andere prepolymeren.

4.

Onder "copolymeren" worden verstaan, die polymeren waarin geen enkele monomeereenheid
voor 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is.
Voor zover niet anders is bepaald, worden, voor de toepassing van dit hoofdstuk, copolymeren (copolycondensatieproducten, copolyadditieproducten, blokcopolymeren en geënte copolymeren daaronder begrepen) en mengsels van polymeren ingedeeld onder de post die betrekking heeft op het polymeer van die comonomeereenheid die in gewicht overheerst over
iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Voor de toepassing van deze aantekening
worden samenstellende comonomeereenheden van polymeren die onder dezelfde post vallen,
bij elkaar opgeteld.
Indien geen enkele comonomeereenheid overheerst, wordt voor de copolymeren of voor de
mengsels van polymeren, naar gelang van het geval, van de verschillende nog in aanmerking komende posten, de post toegepast die in volgorde van nummering het laatst is geplaatst.

5.

Chemisch gewijzigde polymeren, waarin uitsluitend zijgroepen van de hoofdketen door che-

hoofdstuk omvat niet:
was bedoeld bij de posten 27.12 en 34.04;
geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen (hoofdstuk 29);
heparine en zouten daarvan (post 30.01);
oplossingen (andere dan collodion) van producten bedoeld bij de posten 39.01 tot en
met 39.13 in vluchtige organische oplosmiddelen, indien zij meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten (post 32.08); stempelfoliën bedoeld bij post
32.12;
e)
organische tensioactieve producten en bereidingen, bedoeld bij post 34.02;
f)
natuurlijke harsen door smelten gewijzigd en gomesters (post 38.06);
g)
reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager van kunststof;
h)
synthetische rubber, omschreven in hoofdstuk 40, alsmede werken daarvan;
ij) zadel- en tuigmakerswerk (post 42.01), koffers, handtassen en andere bergingsmiddelen bedoeld bij post 42.02;
k)
vlechtwerk en mandenmakerswerk, bedoeld bij hoofdstuk 46;
l)
wandbekleding bedoeld bij post 48.14;
m)
goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);
n)
artikelen bedoeld bij afdeling XII (bijvoorbeeld schoeisel, hoofddeksels, paraplus, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen en delen van deze artikelen);
o)
fancybijouterieën bedoeld bij post 71.17;
p)
artikelen bedoeld bij afdeling XVI (machines en toestellen, elektrotechnisch materieel);
q)
delen van vervoermaterieel bedoeld bij afdeling XVII;
r)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld optische elementen, brilmonturen,
tekeninstrumenten);
s)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten en kasten voor klokken en voor pendules);
t)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 92 (bijvoorbeeld muziekinstrumenten en delen daarvan);
u)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen,
lichtreclames, geprefabriceerde bouwwerken);
v)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
w)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, knopen, treksluitingen,
kammen, mondstukken en stelen voor pijpen of voor sigarettenpijpjes en dergelijke,
delen van thermosflessen en dergelijke, pennen, vulpotloden).
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mische reactie zijn gewijzigd, worden ingedeeld onder de post die van toepassing is op
het niet-gewijzigde polymeer. Deze bepaling is niet van toepassing op geënte copolymeren.
6.

Voor de toepassing van de posten 39.01 tot en met 39.14 worden uitsluitend de volgende
vormen als "primaire vormen" aangemerkt:
a)
vloeistoffen en pasta's, dispersies (emulsies en suspensies) en oplossingen daaronder begrepen;
b)
blokken in onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder (vormpoeder daaronder begrepen), korrels, vlokken en dergelijke.

7.

Onder post 39.15 worden niet ingedeeld, resten en afval van een enkele thermoplastische
stof die zijn verwerkt tot primaire vormen (posten 39.01 tot en met 39.14).

8.

Voor de toepassing van post 39.17 worden als "buizen" en "slangen" aangemerkt, holle
producten, zowel halffabrikaten als afgewerkte producten (bijvoorbeeld geribde tuinslang, geperforeerde buizen), van de soort gewoonlijk gebruikt voor het geleiden, het
vervoeren of het verdelen van gas of van vloeistof. Hieronder worden mede begrepen
kunstdarmen en andere platte buizen. Met uitzondering van de eerder genoemde kunstdarmen
en andere platte buizen worden echter niet als buizen doch als profielen aangemerkt:
producten met een inwendige dwarsdoorsnede, anders dan rond, ovaal of rechthoekig (waarbij de lengte niet meer bedraagt dan anderhalfmaal de breedte) of anders dan in de vorm
van een regelmatige veelhoek.

9.

Voor de toepassing van post 39.18 wordt onder "wand- en plafondbekleding van kunststof"
verstaan: producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds, bestaande uit op een drager van ongeacht welke stof
(andere dan papier) blijvend bevestigde laag kunststof die is gegreineerd, gegaufreerd,
gekleurd, met motieven bedrukt of op andere wijze aan de voorzijde versierd.

10. Voor de toepassing van de posten 39.20 en 39.21 worden onder "platen, vellen, foliën,
stroken en strippen" uitsluitend verstaan: platen, vellen, foliën, stroken en strippen
(andere dan bedoeld bij hoofdstuk 54), alsmede blokken van regelmatige geometrische
vorm, ook indien bedrukt of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt, niet versneden of
enkel vierkant of rechthoekig versneden (ook indien zij door dit versnijden het karakter
van gebruiksklare artikelen hebben verkregen), doch niet verder bewerkt.
11. Onder post 39.25 worden uitsluitend de volgende goederen ingedeeld, voor zover zij niet
kunnen worden aangemerkt als goederen bedoeld bij een der voorgaande posten van onderdeel II:
a)
reservoirs, tanks (septische daaronder begrepen), vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l;
b)
bouwelementen, bijvoorbeeld vloer-, wand-, tussenschot-, plafond- of dakelementen;
c)
dakgoten en hulpstukken daarvoor;
d)
deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren;
e)
balkons, balustrades, omheiningen, hekken en dergelijke afsluitingen;
f)
blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen en toebehoren daarvoor;
g)
grote rekken om te worden gemonteerd en blijvend te worden bevestigd, bijvoorbeeld
in winkels, werkplaatsen, pakhuizen;
h)
bouwkundige versieringsmotieven, bijvoorbeeld profiellijsten, koepels, architraven;
ij) garnituren en beslag om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters,
trappen, muren of andere delen van gebouwen, bijvoorbeeld knoppen, grepen, haken,
consoles, handdoekrekjes, platen voor schakelaars en andere beschermende platen.
Aanvullende aantekening
1.

Binnen een post van dit hoofdstuk worden polymeren (copolymeren daaronder begrepen) en
chemisch gewijzigde polymeren ingedeeld overeenkomstig de volgende bepalingen:
a)
indien er een onderverdeling "andere" bestaat in een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde:
1)
de vermelding in een onderverdeling van een polymeer door middel van het voorvoegsel "poly" (bijvoorbeeld polyethyleen, polyamide-6,6) betekent dat de samenstellende monomeereenheid of monomeereenheden van het genoemde polymeer,
samen genomen 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte dienen uit te maken;
2)
de copolymeren genoemd in de onderverdelingen 3901.30, 3903.20, 3903.30 en
3904.30 worden onder die onderverdelingen ingedeeld, voor zover de comonomeereenheden van de genoemde copolymeren 95 of meer gewichtspercenten van het totale polymeergehalte uitmaken;
3)
chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling "andere", voor zover de chemisch gewijzigde polymeren niet specifieker zijn begrepen onder een andere onderverdeling;
4)
polymeren die niet voldoen aan hetgeen is bepaald onder 1), 2) of 3), worden
ingedeeld onder de onderverdeling van de overblijvende onderverdelingen in de
reeks, die polymeren omvat van die monomeereenheid die in gewicht overheerst
over iedere andere afzonderlijke comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomeereenheden van polymeren die onder dezelfde onderverdeling
vallen, bij elkaar opgeteld. Slechts de samenstellende comonomeereenheden van
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de polymeren vallende binnen de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde,
dienen te worden vergeleken;
b)
indien er geen onderverdeling "andere" bestaat in een reeks onderverdelingen van
gelijke rangorde:
1)
polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die polymeren omvat van die
comonomeereenheid die in gewicht overheerst over iedere andere afzonderlijke
comonomeereenheid. Te dien einde worden samenstellende monomeereenheden van
polymeren die onder dezelfde onderverdeling vallen, bij elkaar opgeteld.
Slechts de samenstellende comonomeereenheden van de polymeren vallende binnen
de reeks onderverdelingen van gelijke rangorde, dienen te worden vergeleken;
2)
chemisch gewijzigde polymeren worden ingedeeld onder de onderverdeling die
overeenkomt met het ongewijzigde polymeer.
Mengsels van polymeren worden ingedeeld onder dezelfde onderverdeling als polymeren van
dezelfde monomeereenheden, in dezelfde verhouding.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Primaire vormen
39.01

Polymeren van ethyleen, in primaire vormen:
3901.10
3901.20
3901.30
3901.90

39.02

polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94
polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer
copolymeren van ethyleen en vinylacetaat
andere

Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen:
3902.10
3902.20
3902.30
3902.90

39.03

-

polypropyleen
polyisobutyleen
copolymeren van propyleen
andere

Polymeren van styreen, in primaire vormen:
3903.11
3903.19
3903.20
3903.30
3903.90

39.04

-

polystyreen:
- expandeerbaar
- ander
copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN)
copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS)
andere

Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen:
3904.10
3904.21
3904.22
3904.30
3904.40
3904.50
3904.61
3904.69
3904.90

39.05

-

polyvinylchloride, niet gemengd met andere zelfstandigheden
andere polyvinylchloride:
- geen weekmakers bevattend
- weekmakers bevattend
copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat
andere copolymeren van vinylchloride
polymeren van vinylideenchloride
fluorhoudende polymeren:
- polytetrafluorethyleen
- andere
andere

Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters in primaire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen:
3905.12
3905.19
3905.21
3905.29
3905.30
3905.91
3905.99

39.06

-

-

polyvinylacetaat:
- in waterige dispersies
- andere
copolymeren van vinylacetaat:
- in waterige dispersies
- andere
polyvinylalcohol, ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend
andere:
- copolymeren
- andere

Acrylpolymeren in primaire vormen:
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3906.10
3906.90
39.07

Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen:
3907.10
3907.20
3907.30
3907.40
3907.50
3907.60
3907.91
3907.99

39.08

39.09

polyacetalen
andere polyethers
epoxyharsen
polycarbonaten
alkydharsen
polyethyleentereftalaat
andere polyesters:
- onverzadigde
- andere

- polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12
- andere
Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen:

3909.10
3909.20
3909.30
3909.40
3909.50

-

3910.00

Siliconen in primaire vormen

39.11

ureumharsen; thio-ureumharsen
melamineharsen
andere aminoharsen
fenolharsen
polyurethanen

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
3911.90

39.12

- petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen, cumaronindeenharsen en polyterpenen
- andere

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen:
3912.11
3912.12
3912.20
3912.31
3912.39
3912.90

39.13

39.14

-

Polyamiden in primaire vormen:
3908.10
3908.90

39.10

- polymethylmethacrylaat
- andere

-

celluloseacetaten:
- geen weekmakers bevattend
- weekmakers bevattend
cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen)
cellulose-ethers:
- carboxymethylcellulose en zouten daarvan
- andere
andere

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
3913.90

- alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan
- andere

3914.00

Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.13, in
primaire vormen

Onderdeel II. Resten en afval; halffabrikaten; werken
39.15

Resten en afval, van kunststof:
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3915.10
3915.20
3915.30
3915.90
39.16

-

van
van
van
van

polymeren van ethyleen
polymeren van styreen
polymeren van vinylchloride
andere kunststof

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
3916.20
3916.90

39.17

- van polymeren van ethyleen
- van polymeren van vinylchloride
- van andere kunststof
Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:

3917.10
3917.21
3917.22
3917.23
3917.29
3917.31
3917.32
3917.33
3917.39
3917.40

39.18

-

kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof
stijve buizen en slangen:
- van polymeren van ethyleen
- van polymeren van propyleen
- van polymeren van vinylchloride
- van andere kunststof
andere buizen en slangen:
- flexibele buizen en slangen met een minimum drukweerstand van 27,6 MPa
- andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen,
zonder hulpstukken
- - andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen,
met hulpstukken
- - andere
- hulpstukken

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
3918.90

39.19

- van polymeren van vinylchloride
- van andere kunststof
Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, van
kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen:

3919.10
3919.90
39.20

- op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm
- andere
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
3920.20
3920.30
3920.41
3920.42
3920.51
3920.59
3920.61
3920.62
3920.63
3920.69
3920.71
3920.72
3920.73
3920.79
3920.91
3920.92

-

van polymeren van ethyleen
van polymeren van propyleen
van polymeren van styreen
van polymeren van vinylchloride:
- stijf
- flexibel
van acrylpolymeren:
- van polymethylmethacrylaat
- andere
van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters:
- van polycarbonaten
- van polyethyleentereftalaat
- van onverzadigde polyesters
- van andere polyesters
van cellulose of van chemische derivaten daarvan:
- van geregenereerde cellulose
- van vulcanfiber
- van celluloseacetaat
- van andere cellulosederivaten
van andere kunststof:
- van polyvinylbutyral
- van polyamiden
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3920.93
3920.94
3920.99
39.21

- - van aminoharsen
- - van fenolharsen
- - van andere kunststof
Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:

3921.11
3921.12
3921.13
3921.14
3921.19
3921.90
39.22

-

met celstructuur:
- van polymeren van styreen
- van polymeren van vinylchloride
- van polyurethanen
- van geregenereerde cellulose
- van andere kunststof
andere

Badkuipen, douchebakken, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en
deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof:
3922.10
3922.20
3922.90

39.23

-

- badkuipen, douchebakken en wasbakken
- closetbrillen en -deksels
- andere
Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels,
capsules en andere sluitingen, van kunststof:

3923.10
3923.21
3923.29
3923.30
3923.40
3923.50
3923.90
39.24

-

dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen
zakken:
- van polymeren van ethyleen
- van andere kunststof
flessen, flacons en dergelijke artikelen
spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen
stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen
andere

Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van kunststof:
3924.10
3924.90

39.25

- keuken- en tafelgerei
- andere
Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders
onder begrepen:

3925.10
3925.20
3925.30
3925.90
39.26

- reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300 l
- deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren
- blinden, jaloezieën, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen
daarvan
- andere
Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de
posten 39.01 tot en met 39.14:

3926.10
3926.20
3926.30
3926.40
3926.90

-

kantoor- en schoolbenodigdheden
kleding en kledingtoebehoren (handschoenen daaronder begrepen)
beslag voor meubelen, carrosserieën en dergelijke
beeldjes en andere versieringsvoorwerpen
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 39. Aantekening 2 d)
Aantekening 2 d) op hoofdstuk 39 is aangepast met een verwijzing naar de uitzondering van bepaalde oplossingen, die onder hoofdstuk 32 worden ingedeeld. Deze tekst is de tegenhanger van de bestaande aantekening 4 op hoofdstuk 32.
2. Hoofdstuk 39. Aantekening 2 g)
Een nieuwe uitzondering is opgenomen in aantekening 2 g) op hoofdstuk 39 voor reageermiddelen
voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager van kunststof. Deze worden onder post
38.22 ingedeeld.
De overige onderdelen van aantekening 2 op hoofdstuk 39 zijn aangepast aan het invoegen van deze

116

nieuwe aantekening.
3. Hoofdstuk 39. Aantekening 4
Aantekening 4 op hoofdstuk 39 (betreffende de definitie voor copolymeren en mengsels van polymeren) is herschreven, teneinde de indelingsbepalingen voor deze producten te verduidelijken. De
aanpassing heeft geen gevolgen voor de indeling van dergelijke producten.
4. Hoofdstuk 39. Aanvullende aantekening 1
Aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 39 (betreffende de indeling van polymeren binnen de posten
van hoofdstuk 39) is herschreven. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de indeling van dergelijke producten.
5. Structuur onderverdelingen post 39.05
De structuur van de onderverdelingen in post 39.05 is herzien. Er zijn afzonderlijke onderverdelingen opgenomen voor polyvinylacetaat (onderverdelingen 3905.12 - in waterige dispersies - en
3905.19 - andere) en voor copolymeren van vinylacetaat (onderverdelingen 3905.21 - in waterige
dispersies - en 3905.29 - andere).
Bestaande onderverdeling 3905.20 is in verband met vorenstaande hernummerd in 3905.30.
Ten slotte is de bestaande onderverdeling 3905.90 onderscheid aangebracht voor de copolymeren
(onderverdeling 3905.91) en de andere polymeren (onderverdeling 3905.99).
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Hoofdstuk 40
Rubber en werken van rubber
Aantekeningen
1.

Voor zover niet anders is bepaald, wordt in de nomenclatuur onder "rubber" verstaan, de
volgende, al dan niet gevulcaniseerde of geharde producten: natuurlijke rubber, balata,
gutta-percha, guayule, chicle en soortgelijke natuurlijke gommen, synthetische rubber,
uit olie vervaardigde factis, alsmede de regeneratieproducten van die producten.

2.

Dit
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hoofdstuk omvat niet:
goederen bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en textielwaren);
schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
hoofddeksels en delen daarvan, badmutsen daaronder begrepen, bedoeld bij hoofdstuk
65;
delen van mechanische of van elektrische machines, toestellen en apparaten, alsmede
artikelen voor elektronisch gebruik en delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI, van
geharde rubber;
artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 92, 94 en 96;
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan sporthandschoenen en andere dan de
artikelen bedoeld bij de posten 40.11 tot en met 40.13.

3.

Voor de toepassing van de posten 40.01 tot en met 40.03 en van post 40.05 worden uitsluitend de volgende vormen als "primaire vormen" aangemerkt:
a)
vloeistoffen en pasta's (latex, ook indien voorgevulcaniseerd, alsmede andere dispersies en oplossingen, daaronder begrepen);
b)
blokken in onregelmatige vorm, klonters, poeder, korrels, stukjes en dergelijke.

4.

Onder "synthetische rubber" bedoeld bij aantekening 1 op dit hoofdstuk en bij post 40.02
worden verstaan:
a)
onverzadigde synthetische stoffen die op niet-omkeerbare wijze door vulcanisatie
met zwavel kunnen worden omgezet in niet-thermoplastische producten die niet afbreken indien zij, bij een temperatuur tussen 18 oC en 29 oC, uitgerekt worden tot
driemaal hun aanvankelijke lengte en die, na te zijn uitgerekt tot tweemaal hun
aanvankelijke lengte, binnen vijf minuten weer krimpen tot een lengte, niet groter
dan anderhalfmaal hun aanvankelijke lengte.
Voor de toepassing van deze test mogen stoffen die nodig zijn voor de dwarsbinding,
zoals vulcanisatieactiveermiddelen en vulcanisatieversnellers, worden toegevoegd;
de aanwezigheid van stoffen bedoeld bij aantekening 5, onder b 2 en b 3, is eveneens toegestaan. Daarentegen is de aanwezigheid van stoffen die niet nodig zijn
voor de dwarsbinding, zoals verdunners, weekmakers en vulstoffen, niet toegestaan;
b)
thioplasten (TM);
c)
natuurlijke rubber gewijzigd door enting of vermenging met kunststof, gedepolymeriseerde natuurlijke rubber en mengsels van onverzadigde synthetische stoffen met
verzadigde synthetische hoge polymeren, een en ander voor zover dit product voldoet
aan de eisen die onder a hiervoor zijn gesteld met betrekking tot vulcanisatie,
elasticiteit en vormhernemende eigenschap.

5.

a)

b)

De posten 40.01 en 40.02 omvatten niet, rubber of mengsels van rubber waaraan, voor
of na de coagulatie, zijn toegevoegd:
1)
vulcanisatieversnellers, -vertragers, -activeermiddelen of andere vulcanisatiemiddelen (andere dan die toegevoegd voor de vervaardiging van voorgevulcaniseerde latex);
2)
pigmenten en andere kleurstoffen, andere dan die uitsluitend toegevoegd voor
indentificatiedoeleinden;
3)
weekmakers en verdunners, andere dan minerale olie in het geval van met olie
verdunde rubber ("oil-extended rubber"), vulstoffen, organische oplosmiddelen
of enig andere zelfstandigheid, andere dan de onder b toegestane toevoegingen.
Rubber en mengsels van rubber, die de hiernavolgende zelfstandigheden bevatten,
blijven al naar het geval, ingedeeld onder post 40.01 of 40.02, voor zover het karakter van ruwe producten behouden blijft:
1)
emulsifieermiddelen of antikleefmiddelen;
2)
kleine hoeveelheden afbraakproducten van emulsifieermiddelen;
3)
zeer kleine hoeveelheden van de volgende stoffen: hittegevoelige middelen (gewoonlijk voor het verkrijgen van hittegevoelige latex), kationische tensioactieve producten (gewoonlijk voor het verkrijgen van elektropositieve latex),
antioxydanten, coaguleermiddelen, middelen om korrelvorming te bevorderen, antivriesmiddelen, peptisatiemiddelen, conserveermiddelen, stabilisatiemiddelen,
middelen om de viscositeit te regelen en andere dergelijke speciale additieven.

6.

Voor de toepassing van post 40.04 wordt onder "resten en afval" verstaan, resten en afval ontstaan bij de vervaardiging of verwerking van rubber, alsmede werken van rubber
die door versnijding, slijtage of om andere redenen als zodanig definitief onbruikbaar
zijn.

7.

Niet-overtrokken, gevulcaniseerd rubberdraad, ongeacht het profiel, waarvan de grootste
afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 5 mm, wordt onder post 40.08 ingedeeld.
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8.

Onder post 40.10 worden ingedeeld: drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van textielweefsel, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen van rubber, alsmede drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, vervaardigd van garen of bindgaren van textielstof
dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber.

9.

Voor de toepassing van de posten 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 en 40.08 worden onder "platen, vellen of strippen" uitsluitend verstaan platen, vellen, strippen en blokken van
regelmatige vorm, die niet zijn versneden of die enkel vierkant of rechthoekig zijn gesneden (ook indien zij daardoor het karakter van afgewerkte artikelen hebben verkregen),
doch die geen verdere bewerking hebben ondergaan dan een eenvoudige bewerking aan het
oppervlak (bedrukken of anderszins).
De staven en profielen, bedoeld bij post 40.08 mogen op lengte zijn gesneden, maar mogen
geen andere bewerking hebben ondergaan dan een bewerking aan het oppervlak.

Postnr.

GS-code

40.01

Omschrijving
Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen:

4001.10
4001.21
4001.22
4001.29
4001.30
40.02

-

natuurlijke rubberlatex, ook indien voorgevulcaniseerd
natuurlijke rubber in andere vormen:
- gerookte vellen ("smoked sheets")
- technisch gespecificeerde natuurlijke rubber (TSNR)
- andere
balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen

Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in
platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post 40.01 met
producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of
strippen:

4002.91
4002.99

- styreenbutadieenrubber (SBR); styreenbutadieenrubber gewijzigd door carboxylgroepen (XSBR):
- - latex
- - andere
- butadieenrubber (BR)
- isobuteen-isopreen
(butyl)
rubber
(IIR);
gehalogeneerde
isobuteenisopreenrubber (CIIR of BIIR):
- - isobuteen-isopreen (butyl) rubber (IIR)
- - andere
- chloropreen (chlorobutadieen) rubber (CR):
- - latex
- - andere
- acrylonitril-butadieenrubber (NBR):
- - latex
- - andere
- isopreenrubber (IR)
- ethyleen-propyleen-dieen (niet-geconjugeerd) rubber (EPDM)
- mengsels van producten bedoeld bij post 40.01 met producten bedoeld bij deze
post
- andere:
- - latex
- - andere

40.03

4003.00

Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

40.04

4004.00

Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen
uit resten en afval van niet-geharde rubber

4002.11
4002.19
4002.20
4002.31
4002.39
4002.41
4002.49
4002.51
4002.59
4002.60
4002.70
4002.80

40.05

Bereide rubber, niet gevulcaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen
of strippen:
4005.10
4005.20
4005.91
4005.99

- rubber waaraan carbonblack en dergelijk zwartsel of siliciumdioxyde is toegevoegd
- oplossingen; dispersies andere dan die bedoeld bij onderverdeling 4005.10
- andere:
- - platen, vellen of strippen
- - andere
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40.06

40.07

Niet-gevulcaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet-gevulcaniseerde
rubber:
4006.10
4006.90

- loopvlakrubber
- andere

4007.00

Draad en koord, van gevulcaniseerde rubber

40.08

Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulcaniseerde rubber:
4008.11
4008.19
4008.21
4008.29

40.09

van rubber met celstructuur:
- platen, vellen en strippen
- andere
van rubber, andere dan met celstructuur:
- platen, vellen en strippen
- andere

Buizen en slangen, van niet-geharde gevulcaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen,
flenzen):
4009.10
4009.20
4009.30
4009.40
4009.50

40.10

- niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder
hulpstukken
- uitsluitend met metaal versterkt of gecombineerd, zonder hulpstukken
- uitsluitend met textielstoffen versterkt of gecombineerd, zonder hulpstukken
- versterkt of gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken
- met hulpstukken
Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulcaniseerde rubber:

4010.21

-

4010.22

-

4010.23

-

4010.24

-

4010.29

-

4010.11
4010.12
4010.13
4010.19

40.11

transportbanden:
- uitsluitend met metaal versterkt
- uitsluitend met textielstof versterkt
- uitsluitend met kunststof versterkt
- andere
drijfriemen en drijfsnaren:
- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede
(V-snaren), al dan niet gegroefd, met een omtrek van meer dan 60 doch niet
meer dan 180 cm
- eindeloze drijfriemen en drijfsnaren, met trapeziumvormige dwarsdoorsnede
(V-snaren), al dan niet gegroefd, met een omtrek van meer dan 180 doch
niet meer dan 240 cm
- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een omtrek van meer
dan 60 doch niet meer dan 150 cm
- eindeloze synchroon drijfriemen en drijfsnaren, met een omtrek van meer
dan 150 doch niet meer dan 198 cm
- andere

Nieuwe luchtbanden van rubber:
4011.10
4011.20
4011.30
4011.40
4011.50
4011.91
4011.99

40.12

- van de soort gebruikt
"break" en racewagens
- van de soort gebruikt
- van de soort gebruikt
- van de soort gebruikt
- van de soort gebruikt
- andere:
- - met visgraatprofiel
- - andere

voor personenauto's (van het type "station-wagon" of
daaronder begrepen)
voor autobussen en vrachtwagens
voor luchtvaartuigen
voor motorrijwielen
voor rijwielen
of met dergelijk profiel

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve
of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten,
van rubber:
4012.10
4012.20
4012.90

40.13

-

- van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden
- gebruikte luchtbanden
- andere
Binnenbanden van rubber:
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4013.10
4013.20
4013.90
40.14

Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van nietgeharde gevulcaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber:
4014.10
4014.90

40.15

- preservatieven
- andere
Kleding, handschoenen en kledingtoebehoren, van niet-geharde gevulcaniseerde
rubber, ongeacht het gebruik daarvan:

4015.11
4015.19
4015.90
40.16

-

handschoenen:
- voor chirurgisch gebruik
- andere
andere

Andere artikelen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber:
4016.10
4016.91
4016.92
4016.93
4016.94
4016.95
4016.99

40.17

- van de soort gebruikt voor personenauto's (voertuigen van het type "stationwagon" of "break" en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen en voor
vrachtwagens
- van de soort gebruikt voor rijwielen
- andere

4017.00

-

van rubber met celstructuur
andere:
- vloerbedekking en matten
- vlakgom
- pakking- en sluitringen
- stootkussens voor schepen, ook indien opblaasbaar
- andere opblaasbare artikelen
- andere

Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval
daaronder begrepen; werken van geharde rubber
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 40.09
De teksten van de onderverdelingen van post 40.09 zijn redactioneel aangepast.
2. Structuur onderverdelingen post 40.10
De onderverdelingen van post 40.10 zijn opnieuw opgezet, uitgaande van afzonderlijke onderverdelingen voor transportbanden enerzijds en drijfriemen en drijfsnaren anderzijds.
De onderverdeling voor de transportbanden is vervolgens opgedeeld naar gelang het materiaal van
de versterking (onderverdelingen 4010.11 tot en met 4010.19).
De onderverdeling voor de drijfriemen en drijfsnaren is opgesplitst in onderverdelingen voor Vsnaren, synchroon drijfriemen en andere (onderverdelingen 4010.21 tot en met 4010.29).
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Afdeling VIII
Huiden, vellen, leder en pelterijen, lederwaren en bontwerk; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen
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Hoofdstuk 41
Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden of vellen (post 05.11);
b)
met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 05.05
of 67.01;
c)
niet-onthaarde huiden en vellen, ongelooid, gelooid of anderszins bereid, bedoeld
bij hoofdstuk 43. Tot hoofdstuk 41 behoren evenwel: niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden en van paardachtigen, van schapen (andere dan Astrakan-, Breitschwanz-, Karakoel-, Persianer
en dergelijke lammeren, alsmede Indische, Chinese, Mongoolse en Tibetaanse lammeren), van geiten (andere dan zogenaamde Yemengeiten, Mongoolse geiten en Tibetaanse
geiten), van varkens (muskuszwijnen daaronder begrepen), van gemzen, van gazellen,
van rendieren, van elanden, van herten, van reeën en van honden.

2.

In de nomenclatuur wordt onder "kunstleder" verstaan: de onder post 41.11 in te delen
stoffen.

Postnr.

GS-code

41.01

Omschrijving
Huiden en vellen van runderen, 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:

4101.10

4101.21
4101.22
4101.29
4101.30
4101.40
41.02

- gehele huiden en vellen van runderen, 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 14 kg
- andere huiden en vellen van runderen, vers of nat gezouten:
- - gehele
- - croupons en halve croupons
- - andere
- andere huiden en vellen van runderen, op andere wijze geconserveerd
- huiden en vellen van paarden en van paardachtigen
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
4102.21
4102.29
41.03

-

niet onthaard
onthaard:
- gepekeld ("pickled")
- andere

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:
4103.10
4103.20
4103.90

41.04

- van geiten
- van reptielen
- andere
Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen van runderen, van paarden of
van paardachtigen, andere dan de producten bedoeld bij de posten 41.08 en
41.09:

4104.10

4104.21
4104.22
4104.29

- gehele huiden en vellen van runderen, ook indien gelooid, met een oppervlakte van niet meer dan 28 vierkante voet (2,6 m²) per stuk
- andere huiden en vellen van runderen, alsmede huiden en vellen van paarden
of van paardachtigen, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook
indien gesplit:
- - huiden en vellen van runderen, met plantaardige stoffen voorgelooid
- - huiden en vellen van runderen, met andere stoffen voorgelooid
- - andere
- leder, alsmede andere huiden en vellen van runderen, van paarden of van
paardachtigen, tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt:
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4104.31
4104.39
41.05

- - met natuurlijke nerf, ook indien gesplit
- - andere
Schapeleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van schapen, andere dan de producten bedoeld bij de posten 41.08 en 41.09:

4105.11
4105.12
4105.19
4105.20
41.06

-

voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit:
- met plantaardige stoffen voorgelooid
- met andere stoffen voorgelooid
- andere
tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt

Geiteleder, alsmede voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van geiten, andere dan de producten bedoeld bij de posten 41.08 en 41.09:
4106.11
4106.12
4106.19
4106.20

41.07

-

voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit:
- met plantaardige stoffen voorgelooid
- met andere stoffen voorgelooid
- andere
tot perkament verwerkt of na het looien verder bewerkt

Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede
leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, andere dan
de producten bedoeld bij de posten 41.08 en 41.09:
4107.10
4107.21
4107.29
4107.90

-

van varkens
van reptielen:
- met plantaardige stoffen voorgelooid
- andere
van andere dieren

41.08

4108.00

Zeemleder, gecombineerd gelooid zeemleder daaronder begrepen

41.09

4109.00

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

41.10

4110.00

Snippers en ander afval van leder, van voorgelooide huiden en vellen of van
kunstleder, niet bruikbaar voor de vervaardiging van lederwaren; stof en poeder van leder, alsmede ledermeel

41.11

4111.00

Kunstleder op basis van leder of van ledervezels, in platen, bladen, vellen of
strippen, ook indien op rollen
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 42
Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen;
werken van darmen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
steriel catgut en dergelijke steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (post
30.06);
b)
kleding en kledingtoebehoren (andere dan handschoenen), van leder, gevoerd met echt
bont of met namaakbont, of waarop, aan de buitenzijde, delen van echt bont of van
namaakbont zijn aangebracht, indien bedoelde delen meer betekenen dan een eenvoudige garnering (posten 43.03 en 43.04);
c)
geconfectioneerde artikelen bedoeld bij post 56.08;
d)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64;
e)
hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
f)
zwepen, rijzwepen en andere artikelen, bedoeld bij post 66.02;
g)
manchetknopen, armbanden en andere fancybijouterieën (post 71.17);
h)
toebehoren en artikelen voor garnering van zadel- en tuigmakerswerk (bijvoorbeeld
bitten, stijgbeugels, gespen), indien afzonderlijk aangeboden (in het algemeen afdeling XV);
ij) snaren voor muziekinstrumenten, vellen voor trommels en voor andere muziekinstrumenten en andere delen van muziekinstrumenten (post 92.09);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingsartikelen);
l)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
m)
knopen, drukknopen, knoopvormen en andere delen van knopen, alsmede knopen in voorwerpsvorm, bedoeld bij post 96.06.

2.

A.

B.

3.

Post 42.02 omvat, naast de uitzonderingen genoemd in aantekening 1 op dit hoof dstuk, niet:
a)
draagtassen van kunststof in vellen, ook indien bedrukt, met handvat, niet geschikt voor herhaald gebruik (post 39.23);
b)
artikelen van vlechtstoffen (post 46.02).
Artikelen bedoeld bij de posten 42.02 en 42.03 die delen bevatten van edel metaal,
van metaal geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels of van edelof halfedelstenen (natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde) blijven onder deze posten ingedeeld, zelfs indien dergelijke delen meer betekenen dan een eenvoudig
toebehoren of een eenvoudige garnering, voor zover de artikelen niet hun wezenlijke
karakter aan deze delen ontlenen. Indien echter de artikelen hun wezenlijke karakter aan deze delen ontlenen, worden zij ingedeeld onder hoofdstuk 71.

Voor de toepassing van post 42.03 wordt onder "kleding en kledingtoebehoren" onder meer
verstaan: handschoenen (sport- en werkhandschoenen daaronder begrepen), voorschoten en
andere uitrustingsstukken voor individuele bescherming, ongeacht voor welk ambacht of
voor welk bedrijf, alsmede bretels, gordels, koppelriemen, draagbanden en polsgewrichtsbanden. Horlogebandjes worden echter ingedeeld onder post 91.13.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

42.01

4201.00

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

42.02

Reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, dokumentenkoffertjes, aktentassen, school- en boekentassen, etuis, foedralen en kokers voor
kijkers, voor camera's, voor wapens, voor muziekinstrumenten of voor brillen,
alsmede dergelijke bergingsmiddelen; reiszakken, toiletzakken, rugzakken,
handtassen, boodschappentassen, portefeuilles, portemonnaies, kaartentassen,
sigarettenkokers, tabakszakken, gereedschapstassen en -zakken, tassen, etuis,
foedralen en kokers voor sportartikelen, etuis, foedralen en kokers voor fla-
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cons, juwelendoosjes, poederdozen, etuis, foedralen en kokers voor messenmakerswerk, alsmede dergelijke bergingsmiddelen, van leder, van kunstleder, van
kunststof in vellen, van textiel, van vulcanfiber of van karton, of geheel of
voor het grootste deel bekleed met deze stoffen of met papier:

4202.11
4202.12
4202.19
4202.21
4202.22
4202.29
4202.31
4202.32
4202.39
4202.91
4202.92
4202.99
42.03

- reiskoffers en valiezen, koffers voor toiletbenodigdheden, dokumentenkoffertjes, aktentassen, school- en boekentassen, alsmede dergelijke bergingsmiddelen:
- - met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder
- - met een buitenkant van kunststof of van textiel
- - andere
- handtassen, ook indien met schouderband, die zonder handvatten daaronder begrepen:
- - met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder
- - met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel
- - andere
- artikelen van de soort die in de zak of in de handtas worden meegedragen:
- - met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder
- - met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel
- - andere
- andere:
- - met een buitenkant van leder, van kunstleder of van lakleder
- - met een buitenkant van kunststof in vellen of van textiel
- - andere
Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:

4203.10
4203.21
4203.29
4203.30
4203.40

-

42.04

4204.00

Artikelen voor technisch gebruik, van leder of van kunstleder

42.05

4205.00

Andere werken van leder of van kunstleder

42.06

kleding
handschoenen en wanten:
- speciaal ontworpen voor sportbeoefening
- andere
gordels, koppelriemen en draagriemen
ander kledingtoebehoren

Werken van darmen, van goudvlies (goudslagershuidjes), van blazen of van pezen:
4206.10
4206.90

- darmsnaren
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 42. Aantekening 2
Aantekening 2 op hoofdstuk 42 is herschreven, ten einde de indeling van producten bedoeld bij de
posten 42.02 en 42.03, voorzien delen van edele metalen of van edelstenen e.d., te verduidelijken. Deze aanpassing heeft geen inhoudelijke gevolgen.
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Hoofdstuk 43
Pelterijen en bontwerk; namaakbont
Aantekeningen
1.

Afgezien van de pelterijen bedoeld bij post 43.01, moet in de nomenclatuur onder "bont
(pelterijen)" worden verstaan, de niet-onthaarde, gelooide of anderszins bereide huiden
en vellen van alle dieren.

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
met veren of met dons bezette vogelhuiden en delen daarvan, bedoeld bij post 05.05
of 67.01;
b)
niet-onthaarde, ongelooide huiden en vellen van de soorten, die op grond van aantekening 1, onder c, op hoofdstuk 41 onder dat hoofdstuk worden ingedeeld;
c)
handschoenen waaraan naast leder ook bont of namaakbont is verwerkt (post 42.03);
d)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64;
e)
hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
f)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen).

3.

Onder post 43.03 worden eveneens ingedeeld, pelterijen en delen daarvan, samengevoegd
met andere materialen, alsmede pelterijen en delen daarvan die tot kleding, tot delen
van kleding, tot toebehoren van kleding of tot andere artikelen aaneengenaaid zijn.

4.

Onder post 43.03 of 43.04 worden ingedeeld, kleding en kledingtoebehoren van alle soorten (andere dan die welke volgens aantekening 2 op dit hoofdstuk zijn uitgezonderd), gevoerd met bont of met namaakbont, of waarop, aan de buitenzijde, bont of namaakbont is
aangebracht, indien bedoelde delen meer betekenen dan een eenvoudige garnering.

5.

In de nomenclatuur wordt onder "namaakbont" verstaan, imitaties van bont, verkregen door
het oplijmen of het opnaaien van wol, van haar of van andere vezels op leder, op weefsel
of op andere materialen, met uitzondering evenwel van door weven of door breien verkregen namaakbont (in het algemeen post 58.01 of 60.01).

Postnr.

GS-code

43.01

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 41.01, 41.02 en 41.03:
4301.10
4301.20
4301.30
4301.40
4301.50
4301.60
4301.70
4301.80
4301.90

43.02

- van nertsen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten
- van konijnen of van hazen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop,
staart of poten
- 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
- van bevers, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten
- van muskusratten, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of
poten
- van vossen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of poten
- van zeehonden of van oorrobben, in gehele vellen, ook indien ontdaan van
kop, staart of poten
- andere pelterijen, in gehele vellen, ook indien ontdaan van kop, staart of
poten
- koppen, staarten, poten en andere voor bontwerk geschikte delen
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 43.03:

4302.11
4302.12
4302.13
4302.19
4302.20
4302.30
43.03

Omschrijving

-

in gehele vellen, ook indien zonder kop, staart of poten, niet samengevoegd:
- van nertsen
- van konijnen of van hazen
- van lammeren van de soorten Astrakan, Breitschwanz, Karakoel, Persianer en
dergelijke, alsmede van Indische, Chinese, Mongoolse of Tibetaanse lammeren
- - andere
- koppen, staarten, poten en andere delen, alsmede afvallen, niet samengevoegd
- samengevoegde pelterijen
Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont:
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43.04

4303.10
4303.90

- kleding en kledingtoebehoren
- andere

4304.00

Namaakbont en artikelen van namaakbont
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling IX
Hout, houtskool en houtwaren; kurk en kurkwaren; vlechtwerk en mandenmakerswerk
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Hoofdstuk 44
Hout, houtskool en houtwaren
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel fijngemaakt, gemalen of in
poedervorm, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde, voor insekten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden
(post 12.11);
b)
bamboe en andere houtachtige stoffen van de soort voornamelijk gebruikt voor
vlechtwerk, onbewerkt, ook indien gespleten, overlangs gezaagd of op lengte gesneden (post 14.01);
c)
hout in spaanders, schaafkrullen of splinters, dan wel gemalen of in poedervorm,
van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het verven of voor het looien (post
14.04);
d)
actieve kool (post 38.02);
e)
artikelen bedoeld bij post 42.02;
f)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46;
g)
schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
h)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld paraplu's, wandelstokken en delen
daarvan);
ij) artikelen bedoeld bij post 68.08;
k)
fancybijouterieën bedoeld bij post 71.17;
l)
artikelen bedoeld bij afdeling XVI of bij afdeling XVII (bijvoorbeeld delen van machines, etuis, kappen en kasten voor machines en toestellen, wagenmakerswerk);
m)
artikelen bedoeld bij afdeling XVIII (bijvoorbeeld kasten voor klokken en pendules,
muziekinstrumenten en delen daarvan);
n)
delen van wapens (post 93.05);
o)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen,
geprefabriceerde bouwwerken);
p)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
q)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld pijpen en delen daarvan, knopen,
potloden), andere dan borstelhouten en stelen van hout voor artikelen bedoeld bij
post 96.03;
r)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als "verdicht hout" aangemerkt, massief of
opeengelijmd hout, dat een chemische of fysische behandeling heeft ondergaan (voor het
opeengelijmde hout verder gaande dan nodig om de samenhang te verzekeren) zodanig dat
een beduidende verhoging van de dichtheid en van de hardheid, alsmede een groter weerstandsvermogen tegen mechanische, chemische of elektrische invloeden is teweeggebracht.

3.

Voor de toepassing van de posten 44.14 tot en met 44.21 worden artikelen van spaanplaat
en dergelijke platen, van vezelplaat, van gelaagd hout of van verdicht hout gelijkgesteld met de daarmee overeenkomende artikelen van hout.

4.

Producten
leerd als
van gaten
kige vorm
door niet

5.

Post 44.17 omvat niet gereedschappen waarvan het snijdende of het werkzame deel wordt
gevormd door een van de stoffen genoemd in aantekening 1 op hoofdstuk 82.

6.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor en voor zover uit de context niet het
tegendeel blijkt, is de vermelding van "hout" in een post van dit hoofdstuk eveneens van
toepassing op bamboe en andere houtachtige stoffen.

bedoeld bij post 44.10, 44.11 of 44.12 mogen op dezelfde wijze zijn geprofihet hout bedoeld bij post 44.09; zij mogen bovendien zijn gebogen, gegolfd,
voorzien, gesneden of op andere wijze in een andere dan vierkante of rechthoegebracht, dan wel een andere bewerking hebben ondergaan, voor zover zij daarhet karakter hebben verkregen van artikelen bedoeld bij andere posten.

Aanvullende aantekening
1.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 4403.41 tot en met 4403.49, 4407.24 tot en
met 4407.29, 4408.31 tot en met 4408.39 en 4412.13 tot en met 4412.99 wordt onder "tropisch hout" een van de volgende soorten hout verstaan:
abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light
red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mansonia, mengkulang, meranti
bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau marfim, pulai, punah, ramin, sapelli,
saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, teak, tiama, tola, virola, white lauan,
white meranti, white seraya, yellow meranti.
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Postnr.

GS-code

44.01

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
4401.21
4401.22
4401.30

44.02

4402.00

44.03

- brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en
dergelijke
- hout in plakjes, spanen of kleine stukjes:
- - naaldhout
- - ander
- zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen
Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst
Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd:

4403.10
4403.20
4403.41
4403.49
4403.91
4403.92
4403.99
44.04

44.05

Omschrijving

- behandeld met verf, met creosoot of met andere conserveringsmiddelen
- ander, naaldhout
- ander, van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk:
- - dark red meranti, light red meranti en meranti bakau
- - ander
- ander:
- - eik (Quercus spp.)
- - beuk (Fagus spp.)
- - andere
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
4404.20

- naaldhout
- ander

4405.00

Houtwol; houtmeel

44.06

Houten dwarsliggers en wisselhouten:
4406.10
4406.90

44.07

- niet geïmpregneerd
- andere
Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer
dan 6 mm:

4407.10
4407.24
4407.25
4407.26
4407.29
4407.91
4407.92
4407.99
44.08

-

naaldhout
van tropisch hout bedoeld bij
- virola, mahogany (Swietenia
- dark red meranti, light red
- white lauan, white meranti,
- ander
ander:
- eik (Quercus spp.)
- beuk (Fagus spp.)
- ander

aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk:
spp.), imbuia en balsa
meranti en meranti bakau
white seraya, yellow meranti en alan

Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout
(ook indien aaneengevoegd), alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van niet meer dan 6 mm:
4408.10

- naaldhout
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4408.31
4408.39
4408.90
44.09

-

van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk:
- dark red meranti, light red meranti en meranti bakau
- ander
ander

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van
sponningen voorzien, afgerond, met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding:
4409.10
4409.20

44.10

- naaldhout
- ander
Spaanplaat en dergelijke platen van hout of van andere houtachtige stoffen,
ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen:

4410.11
4410.19
4410.90
44.11

-

van hout:
- zogenaamd waferboard, zogenaamd oriented strand board daaronder begrepen
- andere
van andere houtachtige stoffen

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen:
4411.11
4411.19
4411.21
4411.29
4411.31
4411.39
4411.91
4411.99

44.12

-

vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,8 g/cm3:
- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag
- andere
vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,5 doch niet meer dan 0,8 g/cm3:
- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag
- andere
vezelplaat met een dichtheid van meer dan 0,35 doch niet meer dan 0,5 g/cm3:
- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag
- andere
andere:
- niet mechanisch bewerkt, noch voorzien van een deklaag
- andere

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

4412.93
4412.99

- triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen met een dikte
van niet meer dan 6 mm:
- - met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
- - ander, met ten minste één der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout
- - ander
- ander, met ten minste één der buitenste lagen van ander hout dan naaldhout:
- - met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
- - ander, bevattende ten minste één laag spaanplaat
- - ander
- ander:
- - met ten minste één der buitenste lagen van tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op dit hoofdstuk
- - ander, bevattende ten minste één laag spaanplaat
- - ander

44.13

4413.00

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen

44.14

4414.00

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke

4412.13
4412.14
4412.19
4412.22
4412.23
4412.29
4412.92

44.15

44.16

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
4415.20

- pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen; kabelhaspels
- laadborden, laadkisten en andere laadplateaus; opzetranden voor laadborden

4416.00

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout,
duighout daaronder begrepen
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44.17

4417.00

44.18

44.19

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout
Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen ("shingles" en "shakes"),
van hout:

4418.10
4418.20
4418.30
4418.40
4418.50
4418.90

-

4419.00

Tafel- en keukengerei van hout

44.20

vensters en vensterdeuren, alsmede kozijnen daarvoor
deuren en kozijnen daarvoor, alsmede drempels
panelen voor parketvloeren
bekistingen voor betonwerken
dakspanen ("shingles" en "shakes")
andere

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
4420.90

44.21

- beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout
- andere
Andere houtwaren:

4421.10
4421.90

- kleerhangers
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 44
De belangrijkste aanpassingen in hoofdstuk 44 betreffen de introductie van een lijst met soorten
tropisch hout (aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 44) en het creëren van een aantal onderverdelingen voor deze houtsoort.
2. Hoofdstuk 44. Aantekening 1 b)
Aantekening 1 b) op hoofdstuk 44 is aangepast, zodat een meer precieze omschrijving is verkregen
voor bamboe en andere houtachtige stoffen die in bepaalde vorm niet onder hoofdstuk 44 worden
ingedeeld. Deze aanpassing brengt geen wijziging met zich ten aanzien van de draagwijdte van
hoofdstuk 44 op dit punt.
3. Hoofdstuk 44. Aantekening 6
De redactie van aantekening 6 op hoofdstuk 44 is herzien. Hierdoor is een betere aansluiting verkregen op de teksten van aantekening 1 op hoofdstuk 44.
4. Hoofdstuk 44. Aanvullende aantekening 1
Een nieuwe aanvullende aantekening voor de onderverdelingen 4403.41 tot en met 4403.49, 4407.24
tot en met 4407.29, 4408.31 tot en met 4408.39 en 4412.13 tot en met 4412.99 is opgenomen, teneinde de draagwijdte van "tropisch hout" vast te stellen (aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk
44). Deze lijst is uitputtend.
Opgemerkt wordt dat de lijst geen naaldhout omvat.
5. Onderverdelingen post 44.03
In post 44.03 is een onderverdeling opgenomen voor tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 44. Deze onderverdeling is nader opgesplitst in een onderverdeling voor dark
red meranti, light red meranti en meranti bakau (onderverdeling 4403.41) en één voor andere soorten tropisch hout (onderverdeling 4403.49).
6. Onderverdelingen post 44.07
In post 44.07 is een onderverdeling opgenomen voor tropisch hout bedoeld bij aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 44. Deze onderverdeling is nader opgesplitst in onderverdelingen voor:
virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia en balsa (onderverdeling 4407.24);
dark red meranti, light red meranti en meranti bakau (onderverdeling 4407.25);
white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti en alan (onderverdeling 4407.26); en
ander tropisch hout (onderverdeling 4407.29).
7. Onderverdelingen post 44.08
In post 44.08 is een onderverdeling opgenomen voor tropisch hout bedoeld bij aanvullende aanteke-
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ning 1 op hoofdstuk 44. Deze onderverdeling (die in de plaats komt van onderverdeling 4408.20) is
nader opgesplitst in een onderverdeling voor dark red meranti, light red meranti en meranti bakau
(onderverdeling 4408.31) en één voor andere soorten tropisch hout (onderverdeling 4408.39).
8. Onderverdelingen post 44.10 Onderverdeling 4410.10.
Zogenaamd waferboard (oriented strand board daaronder begrepen) is afzonderlijk vermeld in onderverdeling 4410.11. De overige producten bedoeld bij onderverdeling 4410.10 vallen onder onderverdeling 4410.19.
9. Onderverdelingen post 44.12
. Onderverdelingen 4412.11 tot en met 4412.99.
In de onderverdelingen van post 44.12 is rekening gehouden met de nieuwe voorzieningen voor tropisch hout. Dit resulteert in een aantal nieuwe onderverdelingen voor de producten die tropisch
hout bevatten.
10. Draagwijdte post 44.15
De tekst van post 44.15 is uitgebreid met een referentie naar "opzetranden voor laadborden, van
hout". Deze producten werden tot nu toe ingedeeld onder post 44.21.
Deze producten zijn door een aanpassing van de tekst van onderverdeling 4415.20, onder die onderverdeling in te delen.
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Hoofdstuk 45
Kurk en kurkwaren
Aantekening
1.

Postnr.

Dit
a)
b)
c)

hoofdstuk omvat niet:
schoeisel en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64;
hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 65;
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportbenodigdheden).

GS-code

45.01

45.02

Omschrijving
Natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt; kurkafval; gebroken of gemalen kurk:

4501.10
4501.90

- natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt
- andere

4502.00

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)

45.03

Werken van natuurkurk:
4503.10
4503.90

45.04

- kurken (stoppen)
- andere
Geagglomereerde kurk (met of zonder bindmiddel) en werken daarvan:

4504.10
4504.90

- blokken, platen, bladen, vellen en strippen; tegels in ongeacht welke vorm;
massieve cilinders, schijven daaronder begrepen
- andere
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 46
Vlechtwerk en mandenmakerswerk
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als "vlechtstoffen": materialen
in een zodanige toestand of vorm, dat zij geschikt zijn om te worden gevlochten, ineengestrengeld of volgens een soortgelijk procédé te worden behandeld. Daaronder worden onder meer begrepen: stro, teen, wilgenrijs, bamboe, bies, riet, houtrepen, stroken van
ander plantaardig materiaal (bijvoorbeeld stroken van bast, smalle bladeren en raffia of
andere stroken verkregen van brede bladeren), niet-gesponnen natuurlijke textielvezels,
monofilament, alsmede strippen en dergelijke vormen, van kunststof, strippen van papier.
Hieronder vallen echter niet: leder of kunstleder in repen, vilt of gebonden textielvlies in stroken, mensenhaar, paardehaar, voorgesponnen of gesponnen textielmateriaal
(lonten, garens, enz.), monofilament, alsmede strippen en dergelijke vormen, bedoeld bij
hoofdstuk 54.

2.

Dit
a)
b)
c)
d)
e)

3.

Voor de toepassing van post 46.01 worden aangemerkt als "vlechtstoffen, vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, samengebonden": artikelen verkregen door het naast
elkaar plaatsen en in de vorm van banen aaneenbinden van vlechtstoffen, van vlechten of
van dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien textielgaren als bindmateriaal is
gebezigd.

Postnr.

hoofdstuk omvat niet:
wandbekleding als bedoeld bij post 48.14;
bindgaren, touw en kabel, ook indien gevlochten (post 56.07);
schoeisel, hoofddeksels en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65;
vervoermiddelen en bakken daarvoor, uit mandenmakerswerk (hoofdstuk 87);
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen).

GS-code

46.01

Omschrijving
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):

4601.10
4601.20
4601.91
4601.99
46.02

- vlechten en dergelijke artikelen van vlechtstoffen, ook indien tot banden
samengevoegd
- matten en horden van plantaardig materiaal
- andere:
- - van plantaardig materiaal
- - andere
Mandenmakerswerk vervaardigd van vlechtstoffen of van artikelen bedoeld bij
post 46.01; werken van luffa (loofah):

4602.10
4602.90

- van plantaardig materiaal
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 46. Aantekening 1
De tekst van aantekening 1 op hoofdstuk 46 is redactioneel aangepast. Hierdoor wordt de draagwijdte van die aantekening verduidelijkt.
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Afdeling X
Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen
(resten en afval); papier en karton, alsmede artikelen daarvan
---- O ---Opmerking
1. Titel afdeling X
De titel van afdeling X is aangepast aan de nieuwe tekst van post 47.07.
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Hoofdstuk 47
Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen
(resten en afval)
Aantekening
1.

Voor de toepassing van post 47.02 wordt als "houtcellulose voor oplossingen ("dissolving
grades")" aangemerkt, houtcellulose waarvan, na een uur inwerking bij 20 oC van natronloog met een gehalte aan natriumhydroxyde van 18 %, een niet-oplosbare fractie overblijft van 92 of meer gewichtspercenten voor zover het natron- of sulfaatcellulose betreft, of van 88 of meer gewichtspercenten voor zover het sulfietcellulose betreft, met
dien verstande dat het asgehalte van sulfietcellulose niet meer mag bedragen dan 0,15
gewichtspercent.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

47.01

4701.00

Houtslijp

47.02

4702.00

Houtcellulose voor oplossingen ("dissolving grades")

47.03

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 47.02:
4703.11
4703.19
4703.21
4703.29

47.04

ongebleekt:
- van naaldhout
- andere dan van naaldhout
half gebleekt of gebleekt:
- van naaldhout
- andere dan van naaldhout

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 47.02:

4704.21
4704.29

-

4705.00

Gedeeltelijk chemisch ontsloten houtslijp (halfchemische houtpulp)

4704.11
4704.19

47.05

-

47.06

ongebleekt:
- van naaldhout
- andere dan van naaldhout
half gebleekt of gebleekt:
- van naaldhout
- andere dan van naaldhout

Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval)
of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen:
4706.10
4706.20
4706.91
4706.92
4706.93

47.07

- pulp van katoenlinters
- pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval)
- andere:
- - mechanische
- - chemische
- - gedeeltelijk chemisch ontsloten
Papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval):

4707.10
4707.20
4707.30
4707.90

- ongebleekt kraftpapier of -karton of gegolfd papier of karton
- ander papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte houtcellulose, niet in de massa gekleurd
- papier of karton, hoofdzakelijk vervaardigd van houtslijp (bijvoorbeeld
kranten, periodieken en dergelijk drukwerk)
- andere, niet-gesorteerde resten en afval daaronder begrepen
---- O ----

Opmerkingen
1. Titel hoofdstuk 47
De titel van hoofdstuk 47 is aangepast aan de nieuwe tekst van post 47.07.
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2. Post 47.06
De tekst van post 47.06 is aangepast aan de nieuwe tekst van post 47.07.
3. Onderverdeling post 47.06
In post 47.06 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) (onderverdeling 4706.20). Deze onderverdeling is opgenomen om de ontwikkeling in de internationale handel in "recycled" pulp te kunnen volgen.
4. Post 47.07
De tekst van post 47.07 is aangepast, teneinde de ontwikkeling op het gebied van "recycled" papier duidelijk te maken. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de inhoud van post 47.07.
5. Onderverdelingen post 47.07
De teksten van de onderverdelingen in post 47.07 zijn redactioneel aangepast aan de nieuwe tekst
van post 47.07.
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Hoofdstuk 48
Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)

hoofdstuk omvat niet:
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 30;
stempelfoliën bedoeld bij post 32.12;
geparfumeerd papier en papier geïmpregneerd of bedekt met kosmetische producten
(hoofdstuk 33);
d)
papier en cellulosewatten, geïmpregneerd of bedekt met zeep of met detergentia
(post 34.01), dan wel met poetsmiddelen, met polijstmiddelen, met schuurpasta's of
met dergelijke preparaten (post 34.05);
e)
lichtgevoelig papier of karton, bedoeld bij de posten 37.01 tot en met 37.04;
f)
papier geïmpregneerd met reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik
(post 38.22);
g)
gelaagde kunststof met inlagen van papier of van karton en producten bestaande uit
een laag papier of karton voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof,
voor zover de dikte van de kunststof de helft van de totale dikte overtreft, alsmede werken daarvan, ander dan wandbekleding bedoeld bij post 48.14 (hoofdstuk 39);
h)
artikelen bedoeld bij post 42.02 (bijvoorbeeld reisartikelen);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 46 (vlechtwerk en mandenmakerswerk);
k)
papiergarens en textielwaren daarvan (afdeling XI);
l)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 64 of 65;
m)
schuur-, slijp- en polijstmiddelen, op een onderlaag van papier of van karton (post
68.05) en mica bevestigd op papier of op karton (post 68.14); papier en karton, bedekt met micapoeder valt daarentegen onder dit hoofdstuk;
n)
bladmetaal op een drager van papier of van karton (afdeling XV);
o)
artikelen bedoeld bij post 92.09;
p)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportbenodigdheden) of 96 (bijvoorbeeld knopen).

2.

Behoudens het bepaalde bij aantekening 6 worden onder de posten 48.01 tot en met 48.05
ingedeeld papier en karton, door kalanderen of anderszins glad gemaakt, gesatineerd, gelustreerd, geglansd, gepolijst of op een dergelijke wijze afgewerkt, dan wel van een onecht watermerk voorzien of dat een oppervlaktelijming heeft ondergaan, alsmede papier,
karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, in de massa (anders dan aan het
oppervlak) gekleurd of gemarmerd, ongeacht de toegepaste werkwijze. Voor zover bij post
48.03 niet anders is bepaald, worden papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die een andere bewerking hebben ondergaan niet onder de voornoemde posten
ingedeeld.

3.

In dit hoofdstuk wordt onder "courantenpapier" verstaan, papier, niet gestreken en niet
voorzien van een deklaag, van de soort gebruikt voor het drukken van kranten, dat voor
65 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa bestaat uit houtvezels verkregen
via een mechanisch of chemisch-mechanisch procédé, dat niet of zeer licht is gelijmd,
waarvan het indicatiecijfer voor de oppervlakteruwheid volgens het Parker Print Surfapparaat (1 MPa) aan elk der zijden hoger ligt dan 2,5 micrometer en met een gewicht van
40 of meer doch niet meer dan 65 g/m2.

4.

Naast handgeschept papier en handgeschept karton omvat post 48.02 uitsluitend papier en
karton hoofdzakelijk vervaardigd van gebleekte pulp of van pulp verkregen langs mechanische weg en dat voldoet aan één van de volgende criteria:
- papier en karton met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2:
a) bevattende 10 % of meer langs mechanische weg verkregen vezels, en
1.
met een gewicht van niet meer dan 80 g/m2 , of
2.
gekleurd in de massa; of
b) bevattende meer dan 8 % as, en
1.
met een gewicht van niet meer dan 80 g/m2, of
2.
gekleurd in de massa; of
c) bevattende meer dan 3 % as en met een witheid van 60 % of meer; of
d) bevattende meer dan 3 doch niet meer dan 8 % as, met een witheid van minder dan 60
% en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan 2,5 kPa.m2/g; of
e) bevattende niet meer dan 3 % as, met een witheid van 60 % of meer en met een indicatiecijfer voor de berststerkte van niet meer dan 2,5 kPa.m2/g.
- papier en karton met een gewicht van meer dan 150 g/m2 :
a) gekleurd in de massa; of
b) met een witheid van 60 % of meer, en
1.
met een dikte van niet meer dan 225 micrometer, of
2.
met een dikte van meer dan 225 doch niet meer dan 508 micrometer en met een
asgehalte van meer dan 3 %; of
c) met een witheid van minder dan 60 %, met een dikte van niet meer dan 254 micrometer
en met een asgehalte van meer dan 8 %.
Post 48.02 omvat echter niet filtreerpapier en -karton (papier voor theezakjes daaronder
begrepen), viltpapier en -karton.

5.

In dit hoofdstuk wordt onder "kraftpapier en kraftkarton" verstaan, papier en karton dat
voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sul-
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faat- of natronproces ontsloten vezels bestaat.
6.

Voor zover uit de tekst van de posten niet het tegendeel blijkt, worden papier, karton,
cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, die kunnen worden ingedeeld onder meer
dan één der posten 48.01 tot en met 48.11, ingedeeld onder die post van deze posten die
in de volgorde van nummering in de nomenclatuur het laatst is geplaatst.

7.

A.

B.

Onder de posten 48.01, 48.02, 48.04 tot en met 48.08, 48.10 en 48.11 vallen ui tsluitend papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels:
a)
in stroken of op rollen, van meer dan 15 cm breedte; of
b)
in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen toestand de lengte
van een zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm
bedraagt.
Behoudens het bepaalde in aantekening 6 blijven handgeschept papier en handgeschept karton, ongeacht vorm en formaat, ingedeeld onder post 48.02 indien het
nog de vorm en het formaat heeft, waarin het werd geschept, dat wil zeggen indien het nog alle schepranden vertoont.
Onder de posten 48.03 en 48.09 vallen uitsluitend papier, karton, cellulosewatten
en vliezen van cellulosevezels:
a)
in stroken of op rollen, van meer dan 36 cm breedte; of
b)
in vierkante of rechthoekige bladen waarvan in ongevouwen toestand de lengte
van een zijde meer dan 36 cm en de lengte van de andere zijde meer dan 15 cm
bedraagt.

8.

Voor de toepassing van post 48.14 wordt als "behangselpapier en dergelijke wandbekleding" aangemerkt:
a)
papier op rollen, met een breedte van 45 of meer doch niet meer dan 160 cm, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds:
1)
gegreineerd, gegaufreerd, aan het oppervlak gekleurd, met motieven bedrukt of
op andere wijze aan het oppervlak versierd (bijvoorbeeld met scheerhaar), ook
indien voorzien van een deklaag van of bekleed met doorzichtige beschermende
kunststof;
2)
met een korrelig oppervlak verkregen door in het papier verwerkte hout-, stroof andere deeltjes;
3)
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; of
4)
aan de voorzijde bedekt met vlechtstoffen, ook indien deze zijn samengebonden
of plat geweven;
b)
randen of boorden en friezen, van papier, op bovenstaande wijze behandeld, ook indien op rollen, geschikt voor het bekleden van muren of van plafonds;
c)
wandbekleding van papier, bestaande uit verschillende panelen, op rollen of in bladen, op zodanige wijze bedrukt dat zij een landschap, voorstelling of motief vormen
nadat zij op de wand zijn aangebracht.
Producten op een drager van papier of karton, die zowel geschikt zijn voor vloerbedekking als voor wandbekleding, worden ingedeeld onder post 48.15.

9.

Post 48.20 omvat niet losse vellen of kaarten, op maat gesneden, ook indien bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd.

10. Onder post 48.23 valt onder meer papier en karton met geponste patronen voor jacquardmachines en dergelijke machines, alsmede kantpapier.
11. Met uitzondering van de bij de posten 48.14 en 48.21 bedoelde artikelen worden onder
hoofdstuk 49 ingedeeld papier, karton en cellulosewatten, alsmede werken daarvan, waarop
gedrukte teksten of illustraties voorkomen, die een meer dan bijkomstig karakter hebben
bij het primaire gebruik van de goederen.
Aanvullende aantekeningen
1.

2.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 4804.11 en 4804.19 wordt onder "kraftliner"
verstaan, machineglad of eenzijdig glad papier en karton, op rollen, dat voor 80 of meer
gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat- of natronproces ontsloten houtvezels bestaat, met een gewicht van meer dan 115 g/m2 en met een minimum Mullen berststerkte als aangegeven in de volgende tabel, of voor ieder ander gewicht
het lineair geïnterpoleerde of geëxtrapoleerde equivalent:

Gewicht
(g/m2)

Minimum Mullen berststerkte
(kPa)

115
125
200
300
400

393
417
637
824
961

Voor de toepassing van de onderverdelingen 4804.21 en 4804.29 wordt onder "kraftpapier
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voor de vervaardiging van grote zakken" verstaan, machineglad papier, op rollen, dat
voor 80 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit met behulp van het sulfaat- of natronproces ontsloten vezels bestaat, met een gewicht van 60 of meer doch niet
meer dan 115 g/m2 en dat voldoet aan één van de volgende criteria:
a)
met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen, van 3,7
kPa.m2/g of meer en een rekbaarheid van meer dan 4,5 % in de dwarsrichting en van
meer dan 2 % in de lengterichting;
b)
met minima voor scheurweerstand en treksterkte die niet lager mogen zijn dan aangegeven in de navolgende tabel, of voor ieder ander gewicht het lineair geïnterp oleerde equivalent:

Gewicht
(g/m2)

Minima voor scheurweerstand
(mN)

lengterichting

60
70
80
100
115

dwarsrichting en
lengterichting

700
830
965
1230
1425

1510
1790
2070
2635
3060

Minima voor treksterkte
(kN/m)

dwarsrichting

dwarsrichting
en lengterichting

1,9
2,3
2,8
3,7
4,4

6
7,2
8,3
10,6
12,3

3.

Voor de toepassing van onderverdeling 4805.10 wordt onder "halfchemisch papier voor riffels" verstaan, papier op rollen, dat voor 65 of meer gewichtspercenten van de totale
vezelmassa uit langs halfchemische weg verkregen ongebleekte vezels van loofhout bestaat
en een samendrukbaarheid heeft van meer dan 196 newton, bepaald volgens de CMT 60 methode (Concora Medium Test na conditionering gedurende 60 minuten) bij een relatieve vochtigheid van 50 % en bij een temperatuur van 23 oC.

4.

Voor de toepassing van onderverdeling 4805.30 wordt als "sulfietpakpapier" aangemerkt,
eenzijdig glad papier, dat voor meer dan 40 gewichtspercenten van de totale vezelmassa
uit met behulp van het sulfietproces ontsloten houtvezels bestaat, met een asgehalte van
niet meer dan 8 % en met een indicatiecijfer voor de berststerkte bepaald volgens Mullen
van 1,47 kPa.m2/g of meer.

5.

Voor de toepassing van onderverdeling 4810.21 wordt als "licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier)" aangemerkt, aan beide zijden gestreken papier met een totaal gewicht van niet meer dan 72 g/m2 en met een strijklaag, per zijde, van niet meer dan 15
g/m2,op een drager die voor 50 of meer gewichtspercenten van de totale vezelmassa uit
langs mechanische weg verkregen houtvezels bestaat.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

48.01

4801.00

Courantenpapier, op rollen of in bladen

48.02

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 voor ponskaarten of -band, op rollen of
in bladen, ander dan papier bedoeld bij de posten 48.01 en 48.03; handgeschept
papier en handgeschept karton:
4802.10
4802.20
4802.30
4802.40

4802.51
4802.52
4802.53
4802.60

48.03

4803.00

- handgeschept papier en handgeschept karton
- basispapier en -karton voor lichtgevoelig, warmtegevoelig of elektrogevoelig
papier of karton
- basispapier voor carbonpapier
- basispapier voor behangselpapier
- ander papier en karton, bevattende geen of niet meer dan 10 gewichtspercenten langs mechanische weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa):
- - met een gewicht van minder dan 40 g/m2
- - met een gewicht van 40 of meer doch niet meer dan 150 g/m2
- - met een gewicht van meer dan 150 g/m2
- ander papier en karton, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten van de totale
vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat
Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor servet-

142

ten 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
48.04

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag,
op rollen of in bladen, ander dan dat bedoeld bij post 48.02 of 48.03:
4804.11
4804.19
4804.21
4804.29
4804.31
4804.39

-

4804.41
4804.42

-

4804.49
4804.51
4804.52

-

4804.59

-

48.05

kraftliner:
- ongebleekt
- ander
kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken:
- ongebleekt
- ander
ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2:
- ongebleekt
- ander
ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225 g/m2:
- ongebleekt
- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten
van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels
- ander
ander kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 225 g/m2 of meer:
- ongebleekt
- gelijkmatig in de massa gebleekt en waarvan meer dan 95 gewichtspercenten
van de totale vezelmassa bestaat uit langs chemische weg ontsloten houtvezels
- ander

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, op
rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan bedoeld bij aantekening 2 op dit
hoofdstuk:
4805.10
4805.21
4805.22
4805.23

-

4805.29
4805.30
4805.40
4805.50
4805.60
4805.70

-

4805.80

-

48.06

halfchemisch papier voor riffels
multiplexpapier en -karton:
- waarvan alle lagen zijn gebleekt
- waarvan slechts één buitenste laag is gebleekt
- bestaande uit drie of meer lagen, waarvan alleen de beide buitenste lagen
zijn gebleekt
- ander
sulfietpakpapier
filtreerpapier en -karton
viltpapier en -karton
ander papier en karton, met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2
ander papier en karton, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 225
g/m2
ander papier en karton, met een gewicht van 225 g/m2 of meer

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
4806.20
4806.30
4806.40

48.07

-

perkamentpapier en perkamentkarton
vetvrij papier (greaseproof)
calqueerpapier
kristalpapier en ander door kalanderen verkregen doorschijnend of doorzichtig papier

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:
4807.10
4807.90

48.08

- papier en karton, samengesteld uit, door middel van bitumen, teer of asfalt,
opeengelijmde vellen
- ander
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 48.03:

4808.10

- gegolfd papier en gegolfd karton, ook indien geperforeerd
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4808.20
4808.30
4808.90
48.09

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een deklaag voor zien of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder begrepen), ook indien bedrukt,
op rollen of in bladen:
4809.10
4809.20
4809.90

48.10

- carbonpapier en dergelijk papier
- zelfkopiërend papier
- ander
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 bladen:

4810.11
4810.12

4810.21
4810.29
4810.31
4810.32
4810.39
4810.91
4810.99
48.11

4811.10
4811.21
4811.29

48.12

- kraftpapier voor de vervaardiging van grote zakken, gecrept of geplisseerd,
ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd
- ander kraftpapier, gecrept of geplisseerd, ook indien gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd
- ander

- 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 weg verkregen vezels (berekend over de totale vezelmassa):
- - met een gewicht van niet meer dan 150 g/m2
- - met een gewicht van meer dan 150 g/m2
- papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt
of voor andere grafische doeleinden, dat voor meer dan 10 gewichtspercenten
van de totale vezelmassa uit langs mechanische weg verkregen vezels bestaat:
- - licht gestreken papier (zogenaamd L.W.C.-papier)
- - ander
- kraftpapier en kraftkarton, ander dan van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden:
- - 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
- - 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
- - ander
- ander papier en karton:
- - multiplexpapier en -karton
- - ander
Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellullosevezels, gestreken,
van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, aan het oppervlak gekleurd
of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in bladen, andere dan de producten
omschreven in post 48.03, 48.09 of 48.10:
-

papier en karton, geteerd, gebitumineerd of geasfalteerd
papier en karton, voorzien van een kleefmiddel:
- zelfklevend
- ander
papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel geïmpregneerd of bekleed met kunststof (andere dan kleefmiddelen):
- gebleekt, met een gewicht van meer dan 150 g/m2
- ander
papier en karton, voorzien van een deklaag van, dan wel gempregneerd of bekleed met was, paraffine, stearine, olie of glycerol
ander papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels

4811.31
4811.39
4811.40

-

4811.90

-

4812.00

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden

48.13

Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in hulzen:
4813.10
4813.20
4813.90

48.14

- in boekjes of in hulzen
- op rollen met een breedte van niet meer dan 5 cm
- ander
Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies:

4814.10
4814.20

- zogenaamd ingrain-papier
- 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
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4814.30
4814.90
48.15

4815.00

48.16

versierd
- behangselpapier en dergelijke wandbekleding bestaande uit papier aan de
voorzijde bedekt met vlechtstoffen, ook indien deze zijn samengebonden of
plat geweven
- andere
Vloerbedekking met een onderlaag van papier of van karton, ook indien op maat
gesneden
Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 48.09), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen:

4816.10
4816.20
4816.30
4816.90
48.17

-

carbonpapier en dergelijk papier
zelfkopiërend papier
complete stencils
ander

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
4817.20
4817.30

48.18

- enveloppen
- postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten
- assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en
in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

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, beddelakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren, van papierstof, van papier, van
cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels:
4818.10
4818.20
4818.30
4818.40
4818.50
4818.90

48.19

-

closetpapier
zakdoeken, toiletdoekjes en handdoeken
tafellakens en servetten
maandverbanden en tampons, luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor
hygiënisch gebruik
- kleding en kledingtoebehoren
- andere
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
4819.20
4819.30
4819.40
4819.50
4819.60

48.20

-

dozen van gegolfd papier of van gegolfd karton
vouwdozen, andere dan van gegolfd papier of van gegolfd karton
zakken met een bodembreedte van 40 cm of meer
andere zakken, puntzakken daaronder begrepen
andere verpakkingsmiddelen, hoezen voor grammofoonplaten daaronder begrepen
kartonnagewerk voor kantoorgebruik, voor winkelgebruik en voor dergelijk gebruik

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
4820.20

- registers, comptabiliteitsboeken, zakboekjes, orderboekjes, kwitantieboekjes, agenda's, blocnotes en dergelijke artikelen
- schriften
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4820.30
4820.40
4820.50
4820.90
48.21

- opbergmappen, mappen en banden (andere dan boekomslagen), alsmede omslagen
voor dossiers
- sets kettingformulieren en andere sets formulieren, ook indien voorzien van
carbonpapier
- albums voor monstercollecties of voor verzamelingen
- andere
Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt:

4821.10
4821.90
48.22

- bedrukt
- andere
Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van papierstof, van papier of van karton, ook indien geperforeerd of gehard:

4822.10
4822.90
48.23

- van de soort gebruikt voor het opwinden van textielgarens
- andere
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:

4823.11
4823.19
4823.20
4823.40

-

4823.51
4823.59
4823.60

-

4823.70
4823.90

-

papier, voorzien van een kleefmiddel, in stroken of op rollen:
- zelfklevend
- ander
filtreerpapier en -karton
diagrampapier voor registreerapparaten, op rollen, in bladen of in schijven
ander papier en karton, van de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere grafische doeleinden:
- bedrukt, gegaufreerd, gegreineerd of geperforeerd
- ander
presenteerbladen, schalen, borden, kopjes, bekers en dergelijke artikelen,
van papier of van karton
werken van papierstof, gevormd of geperst
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 48. Aantekening 1 f)
Op hoofdstuk 48 is een nieuwe aantekening 1 f) opgenomen, waarbij papier geïmpregneerd met reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik worden uitgesloten van hoofdstuk 48 en
worden verwezen naar post 38.22.
De overige onderdelen van aantekening 1 op hoofdstuk 48 zijn dienovereenkomstig aangepast.
2. Hoofdstuk 48. Aantekening 2
In aantekening 2 op hoofdstuk 48 is het gedeelte "(bijvoorbeeld gestreken, gempregneerd)" geschrapt. De oorspronkelijke tekst wekte, ten onrechte, de indruk dat dergelijk papier onder post
48.03 zou kunnen worden ingedeeld.
3. Hoofdstuk 48. Aantekening 3
Aantekening 3 op hoofdstuk 48, die de draagwijdte weergeeft van het begrip "courantenpapier", is
aangepast aan de hedendaagse standaard. Daarbij is met name wijziging gebracht in:
- de vezels die gebruikt mogen worden: houtvezels die via een chemisch-mechanisch procédé zijn
verkregen zijn nu eveneens toegestaan;
- het maximum gewicht: dit is verhoogd van 57 naar 65 g/m2;
- gladheid van het papier: referentie naar Bekk is vervangen door oppervlakteruwheid volgens het
Parker Print Surf-apparaat; en
- het asgehalte: dit criterium is komen te vervallen.
Bovenstaande wijzigingen houden in dat bepaalde soorten papier, die eerst onder post 48.02 werden
ingedeeld (onderverdelingen 4802.52 en 4802.60), nu als "courantenpapier" bedoeld bij post 48.01
worden aangemerkt.
4. Hoofdstuk 48. Aantekening 4, aanvullende aantekeningen 2 a), 3 en 4
In aantekening 4 op hoofdstuk 48, alsmede in de aanvullende aantekeningen 2 a), 3 en 4 op hoofdstuk 48, zijn de testmethoden vervangen door zulke die in ISO-standaards worden aanbevolen. Deze
aanpassingen brengen geen wijziging in draagwijdte met zich mee.
5. Hoofdstuk 48. Aantekening 6
De tekst van aantekening 6 op hoofdstuk 48 is aangepast, teneinde een mogelijke tegenspraak in de
wettelijke teksten te voorkomen.
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6. Hoofdstuk 48. Aantekening 7
De structuur van aantekening 7 op hoofdstuk 48 is aangepast, terwijl een nieuw gedeelte aan de
aantekening is toegevoegd. In dit gedeelte worden de vorm en afmetingen van de producten bedoeld
bij de posten 48.03 en 48.09 vastgesteld. De verwijzing naar vorm en afmeting in bedoelde posten
is geschrapt.
Voor papier in de vorm van bladen is tevens vastgesteld dat de lengte van de kortste zijde meer
dan 15 cm moet bedragen. Deze referentie brengt overigens geen wijziging met zich met betrekking
tot de draagwijdte van de bedoelde posten.
7. Tekst post 48.03
De tekst van post 48.03 is aangepast aan de nieuwe structuur van aantekening 7 op hoofdstuk 48.
8. Post 48.05
In de tekst van post 48.05 is een verwijzing opgenomen naar de bepalingen van aantekening 2 op
hoofdstuk 48 ten aanzien van de bewerkingen die zijn toegestaan voor het papier dat onder deze
post wordt ingedeeld.
9. Onderverdelingen post 48.07
Onderverdelingen 4807.91 en 4807.99 zijn samengevoegd in onderverdeling 4807.90.
10. Tekst post 48.08
In de tekst van post 48.08 is de referentie naar post 48.18 geschrapt. Dit is gedaan om verwarring te voorkomen en tevens de tekst consistent te laten zijn met andere teksten in hoofdstuk 48.
11. Tekst post 48.09
De tekst van post 48.09 is aangepast aan de nieuwe structuur van aantekening 7 op hoofdstuk 48.
12. Tekst post 48.11
In de tekst van post 48.11 is de referentie naar post 48.18 geschrapt. Dit is gedaan om verwarring te voorkomen en tevens de tekst consistent te laten zijn met andere teksten in hoofdstuk 48.
13. Post 48.18
De tekst van post 48.18 is aangepast, teneinde de draagwijdte van post 48.18 beter te omschrijven. De draagwijdte wordt door deze aanpassing niet beïnvloed.
14. Onderverdeling post 48.23
Onderverdeling 4823.30 is geschrapt. De producten uit die onderverdeling dienen nu onder onderverdeling 4823.90 te worden ingedeeld.
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Hoofdstuk 49
Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of
getypte teksten en plannen
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)
d)

2.

Voor de toepassing van hoofdstuk 49 wordt onder "drukwerk" en "gedrukt" mede verstaan:
gereproduceerd door een stencilmachine, verkregen met behulp van een gegevensverwerkende
machine of door gaufreren, fotograferen, fotokopiëren, thermokopiëren of typen.

3.

Gekartonneerde of ingebonden couranten en gekartonneerde of ingebonden tijdschriften,
alsmede verzamelingen van couranten en van tijdschriften in één omslag, vallen onder
post 49.01, ook indien zij reclame bevatten.

4.

Onder post 49.01 vallen eveneens:
a)
verzamelingen van gedrukte reproducties van kunstwerken, van tekeningen, enz.,
zijnde complete werken met doorlopend genummerde bladzijden, die een boek in één of
meer delen vormen, voor zover deze reproducties vergezeld zijn van een op die
kunstwerken of op hun makers betrekking hebbende tekst;
b)
verzamelingen van platen, die als supplement bij een boek zijn gevoegd;
c)
katernen en losse vellen, ongeacht het formaat daarvan, die een compleet boek of
een deel daarvan uitmaken en bestemd zijn om te worden gebrocheerd, gekartonneerd,
ingenaaid of ingebonden.
Katernen en losse vellen, waarop enkel illustraties of gravures voorkomen, maar geen
tekst, behoren evenwel, ongeacht het formaat daarvan, tot post 49.11.

5.

Behoudens het bepaalde bij aantekening 3 op dit hoofdstuk wordt drukwerk hoofdzakelijk
bedoeld voor het maken van reclame (bijvoorbeeld brochures, prospectussen, door handelsgroeperingen uitgegeven catalogi en jaarboeken, toeristische propaganda), niet onder
post 49.01 ingedeeld. Dergelijk drukwerk valt onder post 49.11.

6.

Voor de toepassing van post 49.03 worden als "prentenalbums en prentenboeken, voor kinderen" aangemerkt, albums en boeken, voor kinderen, die hun waarde hoofdzakelijk ontlenen aan de plaatjes en waarvan de tekst slechts bijzaak is.

Postnr.

hoofdstuk omvat niet:
fotografische negatieven of positieven, op transparante drager (hoofdstuk 37);
kaarten, plattegronden en globes, in reliëf, ook indien bedrukt (post 90.23);
speelkaarten en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
originele gravures, etsen en litho's (post 97.02), postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke artikelen,
bedoeld bij post 97.04, alsmede antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar
en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 97.

GS-code

49.01

Omschrijving
Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen:

4901.10
4901.91
4901.99
49.02

-

in losse vellen, ook indien gevouwen
andere:
- woordenboeken en encyclopedieën, ook indien in afleveringen
- andere

Couranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend:
4902.10
4902.90

- vier keer of meer per week verschijnend
- andere

49.03

4903.00

Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen

49.04

4904.00

Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid

49.05

Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen):
4905.10
4905.91

- globes
- andere:
- - boeken en brochures
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4905.99

- - andere

49.06

4906.00

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

49.07

4907.00

Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of
zullen worden in het land van bestemming; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten

49.08

Decalcomanieën van alle soorten:
4908.10
4908.90

- verglaasbare decalcomanieën
- andere

49.09

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

49.10

4910.00

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen

49.11

Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen:
4911.10
4911.91
4911.99

-

reclamedrukwerk, handelscatalogi en dergelijke
ander:
- prenten, gravures, foto's en andere afbeeldingen
- ander
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling XI
Textielstoffen en textielwaren
Aantekeningen
1.

Deze afdeling omvat niet:
a)
dierlijk haar voor borstelwerk (post 05.02); paardehaar (crin) en afval daarvan
(post 05.03);
b)
mensenhaar en werken daarvan (posten 05.01, 67.03 en 67.04); persdoeken en grove
weefsels van mensenhaar, van de soort gewoonlijk gebruikt in oliepersen of voor
dergelijk technisch gebruik, behoren evenwel tot post 59.11;
c)
linters van katoen en andere plantaardige producten, bedoeld bij hoofdstuk 14;
d)
asbest bedoeld bij post 25.24, alsmede werken van asbest en andere producten b edoeld bij post 68.12 of 68.13;
e)
artikelen bedoeld bij post 30.05 of 30.06 (bijvoorbeeld watten, gaas, verband en
dergelijke artikelen, voor medische, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden, steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik); garens gebruikt voor het schoonmaken tussen de tanden (floszijde), opgemaakt voor de verkoop
in het klein, bedoeld bij post 33.06;
f)
lichtgevoelig textiel bedoeld bij de posten 37.01 tot en met 37.04;
g)
monofilamenten waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer dan 1 mm bedraagt, strippen en artikelen van dergelijke vorm (bijvoorbeeld kunststro) met een
schijnbare breedte van meer dan 5 mm, van kunststof (hoofdstuk 39), alsmede vlechten, weefsels en ander mandenmakerswerk van deze artikelen (hoofdstuk 46);
h)
weefsels, brei- en haakwerk, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd met
kunststof, voorzien van een deklaag van kunststof of met inlagen van kunststof,
alsmede werken daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 39;
ij) weefsels, brei- en haakwerk, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd met rubber, voorzien van een deklaag van rubber of met inlagen van rubber, alsmede werken
daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 40;
k)
niet-onthaarde huiden en vellen (hoofdstuk 41 of 43) en werken van bont of van namaakbont, bedoeld bij post 43.03 of 43.04;
l)
artikelen van textielstoffen, bedoeld bij post 42.01 of 42.02;
m)
producten en artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 48 (bijvoorbeeld cellulosewatten);
n)
schoeisel en delen daarvan, beenkappen, slobkousen en dergelijke artikelen, bedoeld
bij hoofdstuk 64;
o)
hoofddeksels, haarnetjes daaronder begrepen, alsmede delen daarvan, bedoeld bij
hoofdstuk 65;
p)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 67;
q)
textielstoffen bedekt met schuur-, slijp- of polijstmiddelen (post 68.05), alsmede
koolstofvezels en werken daarvan bedoeld bij post 68.15;
r)
glasvezels en werken daarvan; etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel,
vervaardigd met borduurgaren van glasvezels (hoofdstuk 70);
s)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, artikelen voor bedden,
verlichtingstoestellen);
t)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen, netten);
u)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (bijvoorbeeld borstels, reisnaaigarnituren,
treksluitingen, inktlinten voor schrijfmachines);
v)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97.

2.

A.

B.

C.
3.

A.

Textielwaren bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 of bij post 58.09 of
59.02, die uit twee of meer textielstoffen bestaan, worden ingedeeld onder de post
die betrekking heeft op de textielstof die in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.
Indien geen van de textielstoffen in gewicht overheerst, worden de textielwaren ingedeeld alsof zij volledig uit de textielstof bestaan die valt onder de post die,
van de verschillende in aanmerking komende posten, in volgorde van nummering het
laatst is geplaatst.
Voor de toepassing van deze regel geldt bovendien het volgende:
a)
omwoeld paardehaar (post 51.10) en metaalgarens (post 56.05), worden geacht
voor hun totale gewicht één textielstof te zijn; de draden van metaal worden,
voor de indeling van de weefsels waarin zij zijn verwerkt, aangemerkt als textiel;
b)
bij de indeling wordt in de eerste plaats het van toepassing zijnde hoofdstuk
vastgesteld en daarna de van toepassing zijnde post van dat hoofdstuk, waarbij
alle textielstoffen, die niet tot dat hoofdstuk behoren, buiten beschouwing
worden gelaten;
c)
de hoofdstukken 54 en 55 worden aangemerkt als één enkel hoofdstuk, indien de
textielwaren zowel textielstoffen bedoeld bij de hoofdstukken 54 en 55 als bedoeld bij andere hoofdstukken bevatten;
d)
de textielstoffen bedoeld bij een zelfde hoofdstuk of bij een zelfde post,
worden als één textielstof aangemerkt.
De in de letters A en B vervatte regels gelden ook ten aanzien van de garens b edoeld bij aantekening 3, 4, 5 of 6 hierna.
In deze afdeling worden, behoudens de in letter B hierna gemaakte uitzonderingen,
aangemerkt als "bindgaren, touw en kabel", de garens (eendraads, getwijnd of geka-
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B.

4.

A.

B.

beld):
a)
van zijde of van afval van zijde, van meer dan 20 000 decitex;
b)
van synthetische of van kunstmatige vezels (die verkregen uit meer dan een monofilament bedoeld bij hoofdstuk 54 daaronder begrepen), van meer dan
10 000 decitex;
c)
van hennep of van vlas:
gepolijst of geglansd, van 1 429 decitex of meer;
niet gepolijst en niet geglansd, van meer dan 20 000 decitex;
d)
van kokosvezels, samengesteld uit drie of meer draden;
e)
van andere plantaardige vezels, van meer dan 20 000 decitex;
f)
die zijn gewapend met metaaldraad.
De in letter A vervatte regels gelden niet ten aanzien van:
a)
garens van wol, van haar of van paardehaar en papiergarens, andere dan die gewapend met metaaldraad;
b)
kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, bedoeld bij hoofdstuk 55 en
multifilamenten zonder twist of met twist van minder dan 5 toeren (slagen) per
m, bedoeld bij hoofdstuk 54;
c)
poil de Messine (crin de Florence) bedoeld bij post 50.06 en monofilamenten
bedoeld bij hoofdstuk 54;
d)
metaalgarens bedoeld bij post 56.05; de indeling van met metaaldraad gewapende
textielgarens is geregeld in letter A, onder f, hiervoor;
e)
chenillegarens, omwoelde garens en kettingsteekgarens, bedoeld bij post 56.06.
Voor de toepassing van de hoofdstukken 50, 51, 52, 54 en 55 worden, behoudens de in
letter B hierna gemaakte uitzonderingen, aangemerkt als "opgemaakt voor de verkoop
in het klein", de garens (eendraads, getwijnd of gekabeld) die zijn opgemaakt:
a)
op kaarten, klossen, buisjes en dergelijke opwindmiddelen, met een gewicht
(het gewicht van het opwindmiddel meegerekend) van niet meer dan:
1. 85 g voor zijde, voor afval van zijde en voor synthetische of kunstmatige
filamenten;
2. 125 g voor andere textielstoffen;
b)
in bollen, kluwens of strengen met een gewicht van niet meer dan:
1. 85 g voor synthetische of kunstmatige filamenten van minder dan 3000 decitex, voor zijde en voor afval van zijde;
2. 125 g voor andere garens van minder dan 2000 decitex;
3. 500 g voor andere garens;
c)
in strengen, die door een of meer verdeeldraden zijn onderverdeeld in van elkaar gescheiden strengetjes van gelijk gewicht, dat niet hoger is dan:
1. 85 g voor zijde, voor afval van zijde en voor synthetische of kunstmatige
filamenten;
2. 125 g voor andere garens.
De in letter A vervatte regels gelden niet ten aanzien van:
a)
eendraadsgarens, ongeacht de textielstof waaruit zij zijn vervaardigd, met
uitzondering van:
1. eendraadsgarens van wol of van fijn haar, ongebleekt;
2. eendraadsgarens van wol of van fijn haar, gebleekt, geverfd of bedrukt,
van meer dan 5000 decitex;
b)
getwijnde of gekabelde garens, ongebleekt:
1. van zijde of van afval van zijde, ongeacht de opmaak;
2. van andere textielstoffen (met uitzondering van wol en van fijn haar) in
strengen;
c)
getwijnde of gekabelde garens, van zijde of van afval van zijde, gebleekt, geverfd of bedrukt, van niet meer dan 133 decitex;
d)
eendraadsgarens, getwijnde of gekabelde garens, ongeacht de textielstof waaruit zij zijn vervaardigd, opgemaakt:
1. op kruisgehaspelde strengen;
2. op een opwindmiddel of op enigerlei andere wijze, waaruit het gebruik van
die garens in de textielindustrie blijkt (bijvoorbeeld op buisjes voor
twijnmachines, op cops, op spoelen of op kegelvormige pijpjes, dan wel als
cocons voor borduurmachines).

5.

Voor de toepassing van de posten 52.04, 54.01 en 55.08 worden als "naaigarens" aangemerkt, getwijnde of gekabelde garens, die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a)
opgemaakt op een opwindmiddel (bijvoorbeeld klossen of buisjes) met een gewicht
(het gewicht van het opwindmiddel medegerekend) van niet meer dan 1000 g;
b)
geappreteerd met het oog op hun gebruik als naaigaren; en
c)
met een "Z"-eindtwist.

6.

Voor de toepassing van deze afdeling worden als "garens met een hoge sterktegraad" aangemerkt, garens met een sterktegraad, uitgedrukt in cN/tex (centinewton per tex), van
meer dan:
voor eendraadsgarens van nylon of van andere polyamiden, alsmede van polyesters60
cN/tex
voor getwijnde of gekabelde garens, van nylon of van andere polyamiden, alsmede
van polyesters .........................................................53 cN/tex
voor eendraadsgarens, alsmede voor getwijnde of gekabelde garens, van viscoserayon
......................................................................27 cN/tex.

7.

Voor de toepassing van deze afdeling worden aangemerkt als "geconfectioneerd":
a)
artikelen die anders dan vierkant of rechthoekig zijn gesneden;
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b)
c)

d)
e)

f)

artikelen die als zodanig dan wel na enkel te zijn gesneden, kunnen worden gebruikt
zonder te worden genaaid of zonder een andere aanvullende bewerking te ondergaan
(bijvoorbeeld sommige dweilen, handdoeken, tafelkleden, hoofddoeken, dekens);
artikelen waarvan de boorden zijn gezoomd, ongeacht op welke wijze, ook indien met
een rolnaad, alsmede artikelen afgezet met geknoopte franje die is verkregen, hetzij met behulp van de draden van het weefsel zelf, hetzij door het aanbrengen van
draden; weefsels aan het stuk waarvan de randen wegens het ontbreken van zelfkanten
zijn afgezet om rafelen te voorkomen, worden echter niet als "geconfectioneerd"
aangemerkt;
artikelen die zijn gesneden, ongeacht in welke vorm, en die, door het uittrekken
van draden, van motieven, enz. zijn voorzien;
artikelen die zijn aaneengenaaid, aaneengelijmd of anderszins aaneengezet (met uitzondering van stukken van een zelfde soort textiel die aan de uiteinden zijn aaneengehecht ten einde een stuk textiel met een grotere lengte te verkrijgen en met
uitzondering van stoffen die bestaan uit twee of meer op elkaar gelegde en daarna
aaneengestikte lagen textiel ook indien met een tussenlaag van watten);
artikelen, in vorm gebreid of gehaakt, afzonderlijk aangeboden dan wel aangeboden
in twee of meer eenheden aan het stuk.

8.

Voor de toepassing van de hoofdstukken 50 tot en met 60:
a)
hebben de hoofdstukken 50 tot en met 55 en 60, en voor zover uit de context niet
het tegendeel blijkt, de hoofdstukken 56 tot en met 59 geen betrekking op artikelen
die volgens aantekening 7 hiervoor, als geconfectioneerd zijn aan te merken;
b)
de hoofdstukken 50 tot en met 55 en 60 omvatten geen artikelen bedoeld bij de
hoofdstukken 56 tot en met 59.

9.

Als weefsels in de zin van de hoofdstukken 50 tot en met 55 worden eveneens aangemerkt
producten bestaande uit lagen evenwijdig liggende textieldraden, die zodanig op elkaar
zijn geplaatst, dat de draden van de verschillende lagen elkaar onder een scherpe of een
rechte hoek kruisen en op die kruispunten met behulp van een kleefstof of door thermisch
lassen aan elkaar zijn gehecht.

10. Elastische producten bestaande uit textielstoffen gecombineerd met rubberdraden worden
ingedeeld onder deze afdeling.
11. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder "geïmpregneerd" mede verstaan "gedipt".
12. Voor de toepassing van deze afdeling worden onder "polyamiden" mede verstaan "aramiden".
13. Tenzij uit de context het tegendeel blijkt, worden kledingstukken van textiel die onder
verschillende posten vallen, ingedeeld onder hun eigen post, zelfs indien zij zijn opgemaakt in stellen of assortimenten voor de verkoop in het klein. Voor de toepassing van
deze aantekening worden onder "kledingstukken van textiel" verstaan kledingstukken bedoeld bij de posten 61.01 tot en met 61.14 en 62.01 tot en met 62.11.
Aanvullende aantekeningen
1.

In deze afdeling en, in voorkomend geval, elders in de nomenclatuur worden aangemerkt
als:
a)

elastomeergarens:
filamentgarens (monofilamenten daaronder begrepen) van synthetische textielstoffen,
andere dan getextureerde garens, die niet afbreken indien zij uitgerekt worden tot
driemaal hun aanvankelijke lengte en die, na te zijn uitgerekt tot tweemaal hun
aanvankelijke lengte, binnen 5 minuten weer krimpen tot een lengte niet groter dan
anderhalfmaal hun aanvankelijke lengte;

b)

ongebleekte garens:
1)

garens die de natuurlijke kleur hebben van de vezels waaruit zij zijn samengesteld en die niet gebleekt, niet geverfd (ook niet in de massa) of niet bedrukt zijn;

2)

garens met een vage kleur (grisaillegarens) vervaardigd van rafelingen.

Deze garens mogen zijn behandeld met een kleurloos appret of met een vluchtige
kleurstof (die verdwijnt door het enkel wassen met zeep) en mogen in het geval van
synthetische of kunstmatige vezels, in de specie zijn behandeld met een matteringsmiddel (bijvoorbeeld titaandioxyde);
c)

gebleekte garens:
1)

garens die een bleekproces hebben ondergaan, of zijn vervaardigd van gebleekte
vezels, of, voor zover niet anders is bepaald, wit zijn geverfd (ook indien in
de massa), dan wel zijn behandeld met een wit appret;

2)

garens bestaande uit een mengsel van ongebleekte en gebleekte vezels;
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3)
d)

getwijnde of gekabelde garens bestaande uit ongebleekte en gebleekte garens;

gekleurde (geverfde of bedrukte) garens:
1)

garens die, anders dan wit of met een vluchtige kleurstof zijn geverfd (ook
indien in de massa) of zijn bedrukt, dan wel zijn vervaardigd van geverfde of
bedrukte vezels;

2)

garens bestaande uit een mengsel van verschillend gekleurde vezels of van een
mengsel van ongebleekte of gebleekte vezels met gekleurde vezels (jaspé- en
melangegarens), dan wel met tussenruimten in één of meer kleuren zijn bedrukt
(zogenaamde chinégarens);

3)

garens vervaardigd van bedrukte lonten of van bedrukte voorgarens;

4)

getwijnde of gekabelde garens bestaande uit ongebleekte of gebleekte garens en
gekleurde garens.

Vorenstaande definities zijn "mutatis mutandis" van toepassing op monofilamenten, strippen en artikelen van dergelijke vorm, bedoeld bij hoofdstuk 54;
e)

ongebleekte weefsels:
weefsels vervaardigd uit ongebleekte garens en die niet zijn gebleekt, noch geverfd
of bedrukt. Deze weefsels mogen zijn behandeld met een kleurloos appret of met een
vluchtige kleurstof;

f)

g)

h)

gebleekte weefsels:
1)

weefsels aan het stuk, die zijn gebleekt of, voor zover niet anders is bepaald, wit zijn geverfd dan wel zijn behandeld met een wit appret;

2)

weefsels bestaande uit gebleekte garens;

3)

weefsels bestaande uit ongebleekte en gebleekte garens;

geverfde weefsels:
1)

weefsels aan het stuk, die anders dan wit (voor zover niet anders is bepaald),
in een enkele kleur zijn geverfd of met een gekleurd appret, anders dan wit
(voor zover niet anders is bepaald), zijn behandeld;

2)

weefsels bestaande uit gekleurde garens van één kleur;

weefsels van verschillend gekleurd garen:
weefsels (andere dan bedrukte weefsels):
1)

bestaande uit garens van verschillende kleuren of van nuances van dezelfde
kleur (andere dan de natuurlijke kleur van de vezels waaruit zij zijn samengesteld);

2)

bestaande uit ongebleekte of gebleekte garens en gekleurde garens;

3)

bestaande uit jaspé- of melangegarens.
(In alle gevallen worden de garens gebruikt voor de zelfkanten en de stukeinden buiten beschouwing gelaten);

ij) bedrukte weefsels:
weefsels aan het stuk, bedrukt, ook indien vervaardigd van verschillend gekleurde
garens.
(Als bedrukte weefsels worden eveneens aangemerkt: weefsels voorzien van dessins
die, bijvoorbeeld, zijn aangebracht met penseel of verfspuit, door middel van
transfers, met scheerhaar of door batikken.)
Het merceriseren beïnvloedt geenszins de indeling van garens en weefsels volgens
vorenstaande definities;
k)

platbinding:
een weefselstructuur waarin iedere inslagdraad afwisselend over en onder de achtereenvolgende kettingdraden en iedere kettingdraad afwisselend over en onder de achtereenvolgende inslagdraden gaat.

2.

A.

Producten bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 63, bestaande uit twee of meer
textielstoffen, worden aangemerkt als geheel samengesteld uit de textielstof die,
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overeenkomstig aantekening 2 op deze afdeling, bepalend zou zijn voor de indeling
van de goederen bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en met 55 en die zijn samengesteld uit diezelfde textielstoffen.
B.

Voor de toepassing van deze regel wordt:
a)

in daartoe aanleiding gevende gevallen, alleen rekening gehouden met het gedeelte dat, aan de hand van algemene regel 3 voor de interpretatie van de nomenclatuur, de indeling bepaalt;

b)

voor de textielproducten bestaande uit een grondweefsel bedekt met een pool of
met lussen, geen rekening gehouden met het grondweefsel;

c)

voor borduurwerk bedoeld bij post 58.10, en voor artikelen daarvan, alleen rekening gehouden met het grondweefsel. Voor de indeling van etskant of van ander borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel, en van artikelen daarvan, wordt
echter alleen rekening gehouden met de borduurgarens.
---- O ----

Opmerkingen
1. Afdeling XI. Aantekening 1 e)
Aantekening 1 e) op afdeling XI is uitgebreid met een uitzondering voor de floszijde die nu onder
post 33.06 wordt ingedeeld.
2. Afdeling XI. Aantekening 1 u) en v)
Een tweetal nieuwe uitzonderingen is opgenomen in aantekening 1 op afdeling XI, teneinde de correcte indeling te waarborgen. Het betreft een verwijzing naar de artikelen van de hoofdstukken 96
en 97. Deze aanvulling brengt geen wijziging in de draagwijdte van afdeling XI met zich.
3. Afdeling XI. Aantekening 5 b)
De tekst van aantekening 5 b) op afdeling XI is aangepast om duidelijk te maken dat de bij deze
aantekening bedoelde naaigarens moeten zijn geappreteerd met het oog op hun gebruik als naaigaren.
4. Afdeling XI. Aantekening 7 f)
De tekst van aantekening 7 f) op afdeling XI is aangepast teneinde aan te geven dat afzonderlijk
aangeboden, in vorm gebreide of gehaakte artikelen, eveneens worden aangemerkt als geconfectioneerde artikelen. Deze aanpassing verduidelijkt de indeling van dergelijke artikelen.
5. Afdeling XI. Aantekening 8
De structuur van aantekening 8 op afdeling XI is verbeterd. Een verwijzing naar hoofdstuk 60 is
opgenomen, parallel aan de verwijzingen naar de hoofdstukken 50 tot en met 55. Een verwijzing
naar hoofdstuk 60 is eveneens opgenomen in aantekening 8 b), om de indelingsregels met betrekking
tot artikelen die mogelijk zijn in te delen onder hoofdstuk 60 en in de hoofdstukken 56 tot en
met 59 te verduidelijken.
6. Afdeling XI. Aantekening 13
Aan aantekening 13 op afdeling XI is een nieuwe zin toegevoegd, waarin is aangegeven wat onder
"kledingstukken" wordt verstaan.
7. Afdeling XI. Aanvullende aantekening 2 B) c)
De tekst van aanvullende aantekening 2 B) c) is uitgebreid met een verwijzing naar artikelen van
borduurwerk. Hierdoor wordt voor borduurwerk en voor artikelen daarvan dezelfde indelingssituatie
verkregen. Deze aanpassing heeft overigens geen invloed op de indeling van deze artikelen.
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Hoofdstuk 50
Zijde

Postnr.

GS-code

Omschrijving

50.01

5001.00

Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld

50.02

5002.00

Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd

50.03

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen
en rafelingen daaronder begrepen):
5003.10
5003.90

- niet gekaard en niet gekamd
- andere

50.04

5004.00

Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein

50.05

5005.00

Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein

50.06

5006.00

Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het
klein; poil de Messine (crin de Florence)

50.07

Weefsels van zijde of van afval van zijde:
5007.10
5007.20
5007.90

- weefsels van bourrette
- andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten zijde of afval van
zijde, andere dan bourrette
- andere weefsels
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 51
Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardehaar (crin)
Aantekening
1.

Postnr.

Voor de toepassing van de nomenclatuur wordt verstaan onder:
a)
"wol", de natuurlijke vezel afkomstig van de vacht van schapen en van lammeren;
b)
"fijn haar", het haar van alpaca's, van lama's, van vicuna's (vigognes), van kamelen, van yakken, van angorageiten, van tibetgeiten, van kasjmiergeiten en van dergelijke geiten (met uitzondering van gewone geiten), van konijnen (angorakonijnen
daaronder begrepen), van hazen, van bevers, van nutria's en van muskusratten;
c)
"grof haar", het haar van dieren niet genoemd onder a of b hiervoor, ander dan
dierlijk haar voor borstelwerk (post 05.02) en paardehaar (crin) (post 05.03).

GS-code

51.01

Wol, niet gekaard en niet gekamd:
5101.11
5101.19
5101.21
5101.29
5101.30

51.02

-

ongewassen, ruggewassen wol daaronder begrepen:
- scheerwol
- andere
ontvet, niet gecarboniseerd:
- scheerwol
- andere
gecarboniseerd

Fijn haar en grof haar, niet gekaard en niet gekamd:
5102.10
5102.20

51.03

51.04

Omschrijving

- fijn haar
- grof haar
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
5103.20
5103.30

- kammeling van wol of van fijn haar
- ander afval van wol of van fijn haar
- afval van grof haar

5104.00

Rafelwol en rafelingen van fijn haar of van grof haar

51.05

Wol, fijn haar en grof haar, gekaard of gekamd (gekamd vlies daaronder begrepen):
5105.10
5105.21
5105.29
5105.30
5105.40

51.06

-

gekaarde wol
gekamde wol:
- gekamd vlies
- andere
fijn haar, gekaard of gekamd
grof haar, gekaard of gekamd

Kaardgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5106.10
5106.20

51.07

- bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol
- bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol

Kamgaren van wol, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5107.10
5107.20

51.08

- bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol
- bevattende minder dan 85 gewichtspercenten wol
Garens van fijn haar, gekaard of gekamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het
klein:

5108.10
5108.20

- gekaard
- gekamd
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51.09

51.10

Garens van wol of van fijn haar, opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5109.10
5109.90

- bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar
- andere

5110.00

Garens van grof haar of van paardehaar (crin) (omwoeld paardehaar daaronder
begrepen), ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein

51.11

Weefsels van gekaarde wol of van gekaard fijn haar:
5111.11
5111.19
5111.20
5111.30
5111.90

51.12

bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:
- met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2
- andere
andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten
gemengd
- andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels
gemengd
- andere
Weefsels van gekamde wol of van gekamd fijn haar:

5112.90

bevattende 85 of meer gewichtspercenten wol of fijn haar:
- met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2
- andere
andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige filamenten
gemengd
- andere, enkel of hoofdzakelijk met synthetische of kunstmatige stapelvezels
gemengd
- andere

5113.00

Weefsels van grof haar of van paardehaar (crin)

5112.11
5112.19
5112.20
5112.30

51.13

-

-

---- O ---Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 52
Katoen
Aanvullende aantekening
1.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 5209.42 en 5211.42 worden aangemerkt als "denim", weefsels uit garens van verschillende kleuren, met een drie- of vierschachtskettingkeperbinding (die met een vierkantskruiskeperbinding daaronder begrepen), waarvan de
kettingdraden van één en dezelfde kleur zijn en de inslagdraden ongebleekt, gebleekt of
grijs geverfd zijn, dan wel zijn gekleurd in een lichtere kleurschakering dan de kettingdraden.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

52.01

5201.00

Katoen, niet gekaard en niet gekamd

52.02

Afval van katoen (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen):
5202.10

52.03

5202.91
5202.99

-

5203.00

Katoen, gekaard of gekamd

52.04

afval van garen
ander:
- rafelingen
- ander

Naaigarens van katoen, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5204.11
5204.19
5204.20

52.05

-

niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
- bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen
- andere
opgemaakt voor de verkoop in het klein

Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5205.11
5205.12
5205.13
5205.14
5205.15
5205.21
5205.22
5205.23
5205.24
5205.26
5205.27
5205.28
5205.31
5205.32
5205.33
5205.34
5205.35
5205.41
5205.42
5205.43

- eendraadsgarens van niet-gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm)
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm)
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm)
- - van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm)
- eendraadsgarens van gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm)
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm)
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm)
- - van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex (meer dan 80 doch
niet meer dan 94 Nm)
- - van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 94 doch
niet meer dan 120 Nm)
- - van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm)
- getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
- getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
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5205.44
5205.46
5205.47
5205.48
52.06

doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 125 doch niet minder dan 106,38 decitex (meer dan 80 doch
niet meer dan 94 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 106,38 doch niet minder dan 83,33 decitex (meer dan 94 doch
niet meer dan 120 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 83,33 decitex (meer dan 120 Nm) per enkelvoudige draad
Garens van katoen (andere dan naaigarens), bevattende minder dan 85 gewichtspercenten katoen, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5206.11
5206.12
5206.13
5206.14
5206.15
5206.21
5206.22
5206.23
5206.24
5206.25
5206.31
5206.32
5206.33
5206.34
5206.35
5206.41
5206.42
5206.43
5206.44
5206.45
52.07

- eendraadsgarens van niet-gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm)
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm)
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm)
- - van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm)
- eendraadsgarens van gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm)
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm)
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm)
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm)
- - van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm)
- getwijnde of gekabelde garens van niet-gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
- getwijnde of gekabelde garens van gekamde vezels:
- - van 714,29 decitex of meer (niet meer dan 14 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 714,29 doch niet minder dan 232,56 decitex (meer dan 14
doch niet meer dan 43 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 232,56 doch niet minder dan 192,31 decitex (meer dan 43
doch niet meer dan 52 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 192,31 doch niet minder dan 125 decitex (meer dan 52 doch
niet meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
- - van minder dan 125 decitex (meer dan 80 Nm) per enkelvoudige draad
Garens van katoen (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het
klein:

5207.10
5207.90
52.08

- bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen
- andere
Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een
gewicht van niet meer dan 200 g/m2:

5208.11
5208.12
5208.13
5208.19
5208.21
5208.22
5208.23
5208.29
5208.31
5208.32
5208.33
5208.39
5208.41

-

ongebleekt:
- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2
- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2
- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- andere weefsels
gebleekt:
- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2
- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2
- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- andere weefsels
geverfd:
- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2
- met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2
- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- andere weefsels
van verschillend gekleurd garen:
- met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2
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5208.42
5208.43
5208.49
5208.51
5208.52
5208.53
5208.59
52.09

- - met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- bedrukt:
- - met platbinding, met een gewicht van niet meer dan 100 g/m2
- - met platbinding, met een gewicht van meer dan 100 g/m2
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
Weefsels van katoen, bevattende 85 of meer gewichtspercenten katoen, met een
gewicht van meer dan 200 g/m2:

5209.11
5209.12
5209.19
5209.21
5209.22
5209.29
5209.31
5209.32
5209.39
5209.41
5209.42
5209.43
5209.49
5209.51
5209.52
5209.59
52.10

- ongebleekt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- gebleekt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- geverfd:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- van verschillend gekleurd garen:
- - met platbinding
- - denim
- - andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- bedrukt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
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:

5210.11
5210.12
5210.19
5210.21
5210.22
5210.29
5210.31
5210.32
5210.39
5210.41
5210.42
5210.49
5210.51
5210.52
5210.59
52.11

- ongebleekt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding,
der begrepen
- - andere weefsels
- gebleekt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding,
der begrepen
- - andere weefsels
- geverfd:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding,
der begrepen
- - andere weefsels
- van verschillend gekleurd garen:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding,
der begrepen
- - andere weefsels
- bedrukt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding,
der begrepen
- - andere weefsels

gelijkzijdige keperbinding daaron-

gelijkzijdige keperbinding daaron-

gelijkzijdige keperbinding daaron-

gelijkzijdige keperbinding daaron-

gelijkzijdige keperbinding daaron-

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:
5211.11

- ongebleekt:
- - met platbinding
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5211.12
5211.19
5211.21
5211.22
5211.29
5211.31
5211.32
5211.39
5211.41
5211.42
5211.43
5211.49
5211.51
5211.52
5211.59
52.12

- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- gebleekt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- geverfd:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- van verschillend gekleurd garen:
- - met platbinding
- - denim
- - andere weefsels met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
- bedrukt:
- - met platbinding
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen
- - andere weefsels
Andere weefsels van katoen:

5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.21
5212.22
5212.23
5212.24
5212.25

-

met een gewicht van niet meer dan 200 g/m2:
- ongebleekt
- gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
met een gewicht van meer dan 200 g/m2:
- ongebleekt
- gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 52. Aanvullende aantekening 1
Aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 52, waarin de definitie voor "denim" is opgenomen, is aangepast. De beperking tot blauw geverfde draden is vervallen. Hierdoor is de draagwijdte van de
onderverdelingen 5209.42 en 5211.42 uitgebreid: weefsels zoals omschreven in de aanvullende aantekening in een andere kleur dan blauw, worden nu eveneens als denim aangemerkt.
2. Onderverdelingen post 52.05
De onderverdelingen 5205.25 en 5205.45 zijn nader opgesplitst in voor elke situatie drie nieuwe
onderverdelingen, waarbij verder onderscheid wordt gemaakt naar de dikte van de garens.
3. Onderverdelingen posten 52.08, 52.09, 52.10 en 52.11
In een aantal onderverdelingen van de posten 52.08, 52.09, 52.10 en 52.11 is de verwijzing naar
"drie- of vierschachtskeperbinding" uitgebreid met een vermelding van "weefsels met gelijkzijdige
keperbinding". Deze aanpassing betekent een verduidelijking van de draagwijdte van de desbetreffende onderverdelingen.
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Hoofdstuk 53
Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan

Postnr.

GS-code

53.01

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en
rafelingen daaronder begrepen), van vlas:
5301.10
5301.21
5301.29
5301.30

53.02

-

vlas, ruw of geroot
vlas, gebroken, gezwingeld, gehekeld of anders bewerkt, doch niet gesponnen:
- gebroken of gezwingeld
- ander
werk en afval, van vlas

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep:
5302.10
5302.90

53.03

- ruw of geroot
- andere
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
5303.90
53.04

- jute en andere bastvezels, ruw of geroot
- andere
Sisal en andere textielvezels van agaven, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen;
werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van deze vezels:

5304.10
5304.90
53.05

- sisal en andere textielvezels van agaven, ruw
- andere
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:

5305.11
5305.19
5305.21
5305.29
5305.91
5305.99
53.06

-

van de kokosnoot (coir):
- ruw
- andere
van abaca:
- ruw
- andere
andere:
- ruw
- andere

Garens van vlas:
5306.10
5306.20

53.07

- eendraadsgarens
- getwijnde of gekabelde garens
Garens van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 53.03:

5307.10
5307.20
53.08

- eendraadsgarens
- getwijnde of gekabelde garens
Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens:

5308.10
5308.20
5308.30
5308.90
53.09

Omschrijving

-

kokosgarens
garens van hennep
papiergarens
andere

Weefsels van vlas:
- bevattende 85 of meer gewichtspercenten vlas:
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5309.11
5309.19
5309.21
5309.29
53.10

53.11

-

- ongebleekt of gebleekt
- andere
bevattende minder dan 85 gewichtspercenten vlas:
- ongebleekt of gebleekt
- andere

Weefsels van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 53.03:
5310.10
5310.90

- ongebleekt
- andere

5311.00

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 54
Synthetische of kunstmatige filamenten
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van de nomenclatuur worden onder "synthetische of kunstmatige vezels"
verstaan, stapelvezels en filamenten van organische polymeren, op industriële wijze verkregen:
a)
door polymerisatie van organische monomeren, zoals polyamiden, polyesters, polyurethanen en polyvinylderivaten;
b)
door chemische omzetting van natuurlijke organische polymeren (bijvoorbeeld cellulose, caseïne, proteïnen, wieren), zoals viscoserayon, celluloseacetaat, cupro en
alginaat.
Als "synthetische" vezels worden aangemerkt de vezels omschreven onder a hiervoor; als
"kunstmatige" vezels worden aangemerkt de vezels omschreven onder b hiervoor.
De begrippen "synthetische" en "kunstmatige" hebben dezelfde betekenis als hiervoor, indien gebruikt in samenhang met "textielstoffen".

2.

De posten 54.02 en 54.03 omvatten niet de kabel (lonten) van synthetische of van kunstmatige filamenten, bedoeld bij hoofdstuk 55.

Postnr.

GS-code

54.01

Omschrijving
Naaigarens van synthetische of van kunstmatige filamenten, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:

5401.10
5401.20
54.02

- van synthetische filamenten
- van kunstmatige filamenten
Synthetische filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein, synthetische monofilamenten van minder dan 67 decitex
daaronder begrepen:

5402.10
5402.20
5402.31

-

5402.32

-

5402.33
5402.39

-

5402.41
5402.42
5402.43
5402.49

-

5402.51
5402.52
5402.59
5402.61
5402.62
5402.69
54.03

garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden
garens met een hoge sterktegraad, van polyesters
getextureerde garens:
- van nylon of van andere polyamiden, van niet meer dan 50 tex per enkelvoudige draad
- van nylon of van andere polyamiden, van meer dan 50 tex per enkelvoudige
draad
- van polyesters
- andere
andere garens, eendraads, niet getwist of met een twist van niet meer dan 50
toeren per meter:
- van nylon of van andere polyamiden
- van polyesters, gedeeltelijk verstrekt
- van polyesters, andere
- andere
andere garens, eendraads, met een twist van meer dan 50 toeren per meter:
- van nylon of van andere polyamiden
- van polyesters
- andere
andere garens, getwijnd of gekabeld:
- van nylon of van andere polyamiden
- van polyesters
- andere

Kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de
verkoop in het klein, kunstmatige monofilamenten van minder dan 67 decitex
daaronder begrepen:
5403.10
5403.20
5403.31
5403.32
5403.33
5403.39
5403.41
5403.42

-

garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon
getextureerde garens
andere garens, eendraads:
- van viscoserayon, niet getwist of met een twist van niet meer dan 120 toeren per meter
- van viscoserayon, met een twist van meer dan 120 toeren per meter
- van celluloseacetaat
- andere
andere garens, getwijnd of gekabeld:
- van viscoserayon
- van celluloseacetaat
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5403.49
54.04

54.05

- - andere
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:

5404.10
5404.90

- monofilamenten
- andere

5405.00

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

54.06

Synthetische of kunstmatige filamentgarens (andere dan naaigarens), opgemaakt
voor de verkoop in het klein:
5406.10
5406.20

54.07

- synthetische filamentgarens
- kunstmatige filamentgarens
Weefsels van synthetische filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten
bedoeld bij post 54.04 daaronder begrepen:

5407.10
5407.20
5407.30
5407.41
5407.42
5407.43
5407.44
5407.51
5407.52
5407.53
5407.54
5407.61
5407.69
5407.71
5407.72
5407.73
5407.74
5407.81
5407.82
5407.83
5407.84
5407.91
5407.92
5407.93
5407.94
54.08

- weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad van nylon, van andere polyamiden of van polyesters
- weefsels vervaardigd van strippen of van artikelen van dergelijke vorm
- weefsels bedoeld bij aantekening 9 op afdeling XI
- andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van nylon of van andere polyamiden:
- - ongebleekt of gebleekt
- - geverfd
- - van verschillend gekleurd garen
- - bedrukt
- andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten getextureerde filamenten van polyesters:
- - ongebleekt of gebleekt
- - geverfd
- - van verschillend gekleurd garen
- - bedrukt
- andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters:
- - bevattende 85 of meer gewichtspercenten niet-getextureerde filamenten van
polyesters
- - andere
- andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische filamenten:
- - ongebleekt of gebleekt
- - geverfd
- - van verschillend gekleurd garen
- - bedrukt
- andere weefsels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten synthetische filamenten en enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd:
- - ongebleekt of gebleekt
- - geverfd
- - van verschillend gekleurd garen
- - bedrukt
- andere weefsels:
- - ongebleekt of gebleekt
- - geverfd
- - van verschillend gekleurd garen
- - bedrukt
Weefsels van kunstmatige filamentgarens, weefsels vervaardigd van producten
bedoeld bij post 54.05 daaronder begrepen:

5408.10
5408.21
5408.22
5408.23
5408.24

- weefsels vervaardigd van garens met een hoge sterktegraad, van viscoserayon
- andere weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten filamenten, strippen of artikelen van dergelijke vorm, van kunstmatige textielstoffen:
- - ongebleekt of gebleekt
- - geverfd
- - van verschillend gekleurd garen
- - bedrukt
- andere weefsels:
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5408.31
5408.32
5408.33
5408.34

-

-

ongebleekt of gebleekt
geverfd
van verschillend gekleurd garen
bedrukt
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 54.07
De tekst van onderverdeling 5407.60 is aangepast: de term "niet-getextureerd" is vervallen. Hierdoor is de draagwijdte van deze onderverdeling uitgebreid.
De inhoud van de voormalige onderverdeling 5407.60 is nu opgenomen in onderverdeling 5407.61,
terwijl de overige weefsels die 85 of meer gewichtspercenten filamenten van polyesters bevatten,
onder de nieuwe onderverdeling 5407.69 worden ingedeeld.
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Hoofdstuk 55
Synthetische of kunstmatige stapelvezels
Aantekening
1.

Postnr.

Voor de toepassing van de posten 55.01 en 55.02 wordt als "kabel" van synthetische of
van kunstmatige filamenten aangemerkt, kabel verkregen door samenbundeling van parallel
liggende filamenten van gelijke lengte, overeenkomende met de lengte van de kabel, die
voldoet aan de volgende voorwaarden:
a)
de lengte van de kabel moet meer dan 2 m bedragen;
b)
de twist in de kabel moet minder dan 5 toeren (slagen) per m bedragen;
c)
de garennummering moet minder dan 67 decitex per filament bedragen;
d)
voor zover het kabel van synthetische filamenten betreft moet die zijn verstrekt en
daardoor geen grotere rek hebben dan tot het dubbele van de lengte;
e)
de garennummering moet meer dan 20 000 decitex per kabel bedragen.
Kabel met een lengte van niet meer dan 2 m valt onder post 55.03 of 55.04.

GS-code

55.01

55.02

Kabel van synthetische filamenten:
5501.10
5501.20
5501.30
5501.90

-

5502.00

Kabel van kunstmatige filamenten

55.03

van nylon of van andere polyamiden
van polyesters
acryl- of modacrylkabel
andere

Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen:
5503.10
5503.20
5503.30
5503.40
5503.90

55.04

-

van nylon of van andere polyamiden
van polyesters
acryl- of modacrylvezels
van polypropyleen
andere

Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen:
5504.10
5504.90

55.05

- van viscoserayon
- andere
Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen
en rafelingen daaronder begrepen):

5505.10
5505.20
55.06

55.07

Omschrijving

- van synthetische vezels
- van kunstmatige vezels
Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het
oog op het spinnen:

5506.10
5506.20
5506.30
5506.90

-

5507.00

Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het
oog op het spinnen

55.08

van nylon of van andere polyamiden
van polyesters
acryl- of modacrylvezels
andere

Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5508.10
5508.20

- van synthetische stapelvezels
- van kunstmatige stapelvezels
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55.09

Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein:

5509.11
5509.12
5509.21
5509.22
5509.31
5509.32
5509.41
5509.42
5509.51
5509.52
5509.53
5509.59
5509.61
5509.62
5509.69
5509.91
5509.92
5509.99
55.10

- bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van nylon of van andere
polyamiden:
- - eendraadsgarens
- - getwijnde of gekabelde garens
- bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters
- - eendraadsgarens
- - getwijnde of gekabelde garens
- bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels:
- - eendraadsgarens
- - getwijnde of gekabelde garens
- andere garens, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels:
- - eendraadsgarens
- - getwijnde of gekabelde garens
- andere garens, van stapelvezels van polyesters:
- - enkel of hoofdzakelijk met kunstmatige stapelvezels gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
- - andere
- andere garens, van acryl- of modacrylstapelvezels:
- - enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
- - andere
- andere garens:
- - enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
- - andere
Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt
voor de verkoop in het klein:

5510.11
5510.12
5510.20
5510.30
5510.90
55.11

-

bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels:
- eendraadsgarens
- getwijnde of gekabelde garens
andere garens, enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
andere garens, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd
andere garens

Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein:
5511.10
5511.20
5511.30

55.12

- van synthetische stapelvezels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten van
deze vezels
- van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85 gewichtspercenten
van deze vezels
- van kunstmatige stapelvezels
Weefsels, bevattende 85 of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels:

5512.11
5512.19
5512.21
5512.29
5512.91
5512.99
55.13

-

bevattende 85 of meer gewichtspercenten stapelvezels van polyesters:
- ongebleekt of gebleekt
- andere
bevattende 85 of meer gewichtspercenten acryl- of modacrylstapelvezels:
- ongebleekt of gebleekt
- andere
andere:
- ongebleekt of gebleekt
- andere

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:
5513.11
5513.12
5513.13
5513.19
5513.21
5513.22

- ongebleekt of gebleekt:
- - met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels
- geverfd:
- - met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
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5513.23
5513.29
5513.31
5513.32
5513.33
5513.39

-

5513.41
5513.42

-

5513.43
5513.49

-

55.14

- andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- andere weefsels
van verschillend gekleurd garen:
- met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
- andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- andere weefsels
bedrukt:
- met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige keperbinding daaronder begrepen, van stapelvezels van polyesters
- andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- andere weefsels

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:
5514.11
5514.12
5514.13
5514.19
5514.21
5514.22
5514.23
5514.29
5514.31
5514.32
5514.33
5514.39
5514.41
5514.42
5514.43
5514.49

55.15

- ongebleekt of gebleekt:
- - met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige
der begrepen, van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels
- geverfd:
- - met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige
der begrepen, van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels
- van verschillend gekleurd garen:
- - met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige
der begrepen, van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels
- bedrukt:
- - met platbinding, van stapelvezels van polyesters
- - met drie- of vierschachtskeperbinding, gelijkzijdige
der begrepen, van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels van stapelvezels van polyesters
- - andere weefsels

keperbinding daaron-

keperbinding daaron-

keperbinding daaron-

keperbinding daaron-

Andere weefsels van synthetische stapelvezels:
5515.11
5515.12
5515.13
5515.19
5515.21
5515.22
5515.29
5515.91
5515.92
5515.99

55.16

- van stapelvezels van polyesters:
- - enkel of hoofdzakelijk met stapelvezels van viscoserayon gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
- - andere
- van acryl- of modacrylstapelvezels:
- - enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
- - andere
- andere weefsels:
- - enkel of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd
- - enkel of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd
- - andere
Weefsels van kunstmatige stapelvezels:

5516.11
5516.12
5516.13
5516.14
5516.21
5516.22
5516.23
5516.24

-

bevattende 85 of meer gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels:
- ongebleekt of gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel
of hoofdzakelijk met synthetische of met kunstmatige filamenten gemengd:
- ongebleekt of gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel
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5516.31
5516.32
5516.33
5516.34

-

5516.41
5516.42
5516.43
5516.44

-

5516.91
5516.92
5516.93
5516.94

of hoofdzakelijk met wol of met fijn haar gemengd:
- ongebleekt of gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
bevattende minder dan 85 gewichtspercenten kunstmatige stapelvezels, enkel
of hoofdzakelijk met katoen gemengd:
- ongebleekt of gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
andere:
- ongebleekt of gebleekt
- geverfd
- van verschillend gekleurd garen
- bedrukt
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen posten 55.13 en 55.14
In een aantal onderverdelingen van de posten 55.13 en 55.14 is de verwijzing naar "drie- of vierschachtskeperbinding" uitgebreid met een vermelding van "weefsels met gelijkzijdige keperbinding". Deze aanpassing betekent een verduidelijking van de draagwijdte van de desbetreffende onderverdelingen.
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Hoofdstuk 56
Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken
daarvan
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
watten, vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met stoffen
of bereidingen (bijvoorbeeld parfum of kosmetische producten bedoeld bij hoofdstuk
33, zeep of detergentia bedoeld bij post 34.01, schoensmeer, boenwas, poetsmiddelen
of dergelijke preparaten bedoeld bij post 34.05, wasverzachters bedoeld bij post
38.09), waarbij de textielstof slechts als drager dient;
b)
textielproducten bedoeld bij post 58.11;
c)
natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, in poeder of in korrels, op een drager van vilt of van gebonden textielvlies (post 68.05);
d)
samengekit of gereconstitueerd mica op een drager van vilt of van gebonden textielvlies (post 68.14);
e)
bladmetaal op een drager van vilt of van gebonden textielvlies (afdeling XV).

2.

Als "vilt" wordt eveneens aangemerkt, naaldgetouwvilt, alsmede producten die bestaan uit
een vlies van textielvezels, waarvan de samenhang is versterkt door het geheel met een
naai-breisteek te binden, waarbij de textielvezels zelf als stikmateriaal worden gebruikt (stitch-bonding).

3.

Onder de posten 56.02 en 56.03 vallen respectievelijk vilt en gebonden textielvlies, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of rubber, dan wel met inlagen van deze
stoffen, ongeacht de aard van deze stoffen (compact of met celstructuur).
Post 56.03 omvat eveneens gebonden textielvlies waarvan het bindmiddel uit kunststof of
rubber bestaat.
De posten 56.02 en 56.03 omvatten echter niet:
a)
vilt geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of rubber, dan wel met inlagen
van deze stoffen, bevattende niet meer dan 50 gewichtspercenten textielstof,
evenals vilt volledig in kunststof of rubber ingebed (hoofdstuk 39 of 40);
b)
gebonden textielvlies, volledig in kunststof of rubber ingebed, dan wel aan beide
zijden met deze stoffen bekleed of bedekt, voor zover deze bekleding of deklaag met
het blote oog kan worden waargenomen en waarbij de door deze bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing wordt gelaten (hoofdstuk 39 of 40);
c)
vellen, platen of strippen van kunststof of van rubber, met celstructuur, verbonden
met vilt of met gebonden textielvlies waarbij de textielstof slechts als drager
dient (hoofdstuk 39 of 40).

4.

Post 56.04 omvat geen textielgarens, strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld
bij post 54.04 of 54.05, waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met
het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55);
voor de toepassing van deze bepaling wordt de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte
kleurverandering buiten beschouwing gelaten.

Postnr.

GS-code

56.01

Omschrijving
Watten van textielstof en artikelen daarvan; textielvezels met een lengte van
niet meer dan 5 mm (scheerhaar), noppen van textielstof:

5601.10
5601.21
5601.22
5601.29
5601.30
56.02

- maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers en dergelijke hygiënische
artikelen, van watten
- watten; andere artikelen van watten:
- - van katoen
- - van synthetische of kunstmatige vezels
- - andere
- scheerhaar en noppen van textielstof
Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

5602.10

5602.21
5602.29
5602.90
56.03

5603.11
5603.12

- naaldgetouwvilt en producten doorstikt met een naai-breisteek (stitchbonding)
- ander vilt, niet geïmpregneerd, bekleed of bedekt, noch van inlagen voorzien:
- - van wol of van fijn haar
- - van andere textielstoffen
- ander
Gebonden textielvlies, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:
- van synthetische of van kunstmatige filamenten:
- - met een gewicht van niet meer dan 25 g/m2
- - met een gewicht van meer dan 25 doch niet meer dan 70 g/m2
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5603.13
5603.14
5603.91
5603.92
5603.93
5603.94
56.04

-

- met een
- met een
ander:
- met een
- met een
- met een
- met een

gewicht van meer dan 70 doch niet meer dan 150 g/m2
gewicht van meer dan 150 g/m2
gewicht
gewicht
gewicht
gewicht

van
van
van
van

niet
meer
meer
meer

meer dan 25 g/m2
dan 25 doch niet meer dan 70 g/m2
dan 70 doch niet meer dan 150 g/m2
dan 150 g/m2

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens,
alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 54.04 of
54.05, gempregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:
5604.10
5604.20
5604.90

- draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel
- garens met een hoge sterktegraad van polyesters, van nylon of van andere polyamiden of van viscoserayon, geïmpregneerd of bekleed
- andere

56.05

5605.00

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen
en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 54.04 of 54.05, verbonden
met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal

56.06

5606.00

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij
post 54.04 of 54.05, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 56.05 en andere
dan omwoeld paardehaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd
chainettegaren)

56.07

Bindgaren, touw en kabel, al dan niet gevlochten, ook indien geïmpregneerd,
bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:
5607.10
5607.21
5607.29
5607.30

-

5607.41
5607.49
5607.50
5607.90

-

56.08

Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk; visnetten en andere netten, van textielstof, geconfectioneerd:
5608.11
5608.19
5608.90

56.09

van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 53.03
van sisal of van andere textielvezels van agaven:
- bindtouw
- andere
van abaca (Manillahennep of Musa textilis Nee) of van andere harde vezels
(bladvezels)
van polyethyleen of van polypropyleen:
- bindtouw
- andere
van andere synthetische vezels
andere

5609.00

-

van synthetische of kunstmatige textielstoffen:
- geconfectioneerde visnetten
- andere
andere

Artikelen van garen, van strippen of dergelijke vorm bedoeld bij post 54.04 of
54.05, van bindgaren, van touw of van kabel, elders genoemd noch elders onder
begrepen
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 56.03
De inhoud van post 56.03 is verdeeld over een aantal onderverdelingen binnen die post. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen textielvlies van synthetische of van kunstmatige filamenten en textielvlies van andere materialen. Deze twee groepen zijn ieder verder opgesplitst naar gelang het
gewicht (g/m²) van de producten.
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Hoofdstuk 57
Tapijten
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt als "tapijten" aangemerkt, vloerbedekking
waarvan de bovenzijde uit textielstof bestaat. Artikelen die de kenmerken van tapijten
vertonen, doch voor andere doeleinden worden gebruikt, worden eveneens als tapijten aangemerkt.

2.

Dit hoofdstuk omvat geen ondertapijt.

Postnr.

GS-code

57.01

Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, ook indien geconfectioneerd:
5701.10
5701.90

57.02

- van wol of van fijn haar
- van andere textielstoffen
Tapijten, geweven, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd, "Kelim", "Sumak", "Karamanie" en dergelijke handgeweven tapijten daaronder begrepen:

5702.10
5702.20
5702.31
5702.32
5702.39
5702.41
5702.42
5702.49
5702.51
5702.52
5702.59
5702.91
5702.92
5702.99
57.03

-

"Kelim", "Sumak", "Karamanie" en dergelijke handgeweven tapijten
tapijten van kokosvezel
andere, met pool, niet geconfectioneerd:
- van wol of van fijn haar
- van synthetische of kunstmatige textielstoffen
- van andere textielstoffen
andere, met pool, geconfectioneerd:
- van wol of van fijn haar
- van synthetische of kunstmatige textielstoffen
- van andere textielstoffen
andere, zonder pool, niet geconfectioneerd:
- van wol of van fijn haar
- van synthetische of kunstmatige textielstoffen
- van andere textielstoffen
andere, zonder pool, geconfectioneerd:
- van wol of van fijn haar
- van synthetische of kunstmatige textielstoffen
- van andere textielstoffen

Tapijten, getuft, ook indien geconfectioneerd:
5703.10
5703.20
5703.30
5703.90

57.04

57.05

Omschrijving

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
nylon of van andere polyamiden
andere synthetische of van kunstmatige textielstoffen
andere textielstoffen

Tapijten van vilt, niet getuft of gevlokt, ook indien geconfectioneerd:
5704.10
5704.90

- tegels met een oppervlakte van niet meer dan 0,3 m2
- andere

5705.00

Andere tapijten, ook indien geconfectioneerd
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 58
Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk
Aantekeningen
1.

Van dit hoofdstuk zijn uitgezonderd de weefsels bedoeld bij aantekening 1 op hoofdstuk
59 gempregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, alsmede andere goederen bedoeld bij
hoofdstuk 59.

2.

Post 58.01 omvat eveneens ongesneden inslagfluweel en -pluche, dat aan het oppervlak
geen pool vertoont.

3.

Voor de toepassing van post 58.03 wordt als "weefsel met gaasbinding" aangemerkt, weefsel met over het gehele oppervlak of over een deel daarvan, twee soorten kettingdraden,
waarvan de ene (slingerdraad) een halve slag, een hele slag of meer dan een hele slag
rond de andere (gronddraad) is geslingerd, terwijl de inslagdraden door de aldus gevormde lussen lopen.

4.

Geknoopte netten van bindgaren, touw of kabel, in banen of aan het stuk, zijn van post
58.04 uitgezonderd en worden onder post 56.08 ingedeeld.

5.

Voor de toepassing van post 58.06 worden als "lint" aangemerkt:
a)
weefsels met ketting en inslag (fluweel daaronder begrepen), in banden met een
breedte van niet meer dan 30 cm en met echte zelfkanten;
van het stuk afgesneden stroken weefsel met een breedte van niet meer dan 30
cm, die zijn voorzien van aangeweven, gelijmde of anderszins aangebrachte onechte zelfkanten;
b)
weefsels met ketting en inslag, die buisvormig zijn geweven en waarvan de breedte plat gemeten - niet meer dan 30 cm bedraagt;
c)
biais met omgevouwen randen, waarvan de breedte, in ongevouwen toestand, niet meer
dan 30 cm bedraagt.
Lint met aangeweven franje wordt onder post 58.08 ingedeeld.

6.

Als "borduurwerk" bedoeld bij post 58.10 worden mede aangemerkt, oplegwerk en inlegwerk
(applicatiewerk), verkregen door opnaaien of door innaaien van pailletten, van kralen of
van motieven van textiel of van andere stoffen, alsmede borduurwerk uitgevoerd met metaaldraad of met glasgaren op een zichtbare grond van textiel. Naaldwerktapisserie is
van post 58.10 uitgezonderd en wordt ingedeeld onder post 58.05.

7.

Naast de producten bedoeld bij post 58.09 omvat dit hoofdstuk eveneens goederen, vervaardigd van metaaldraad, van de soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of voor
dergelijk gebruik.

Postnr.

GS-code

58.01

Omschrijving
Fluweel, pluche en chenilleweefsel, ander dan bedoeld bij de posten 58.02 en
58.06:

5801.10
5801.21
5801.22
5801.23
5801.24
5801.25
5801.26
5801.31
5801.32
5801.33
5801.34
5801.35
5801.36
5801.90

58.02

-

van wol of van fijn haar
van katoen:
- ongesneden inslagfluweel en -pluche
- gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy)
- ander inslagfluweel en -pluche
- kettingfluweel en -pluche, épinglé
- gesneden kettingfluweel en -pluche
- chenilleweefsel
van synthetische of kunstmatige vezels:
- ongesneden inslagfluweel en -pluche
- gesneden inslagfluweel en -pluche, geribd (corduroy)
- ander inslagfluweel en -pluche
- kettingfluweel en -pluche, épinglé
- gesneden kettingfluweel en -pluche
- chenilleweefsel
van andere textielstoffen

Lussenweefsel (bad- of frotteerstof), ander dan bedoeld bij post 58.06; getufte textielstoffen, andere dan bedoeld bij post 57.03:
5802.11
5802.19
5802.20
5802.30

-

lussenweefsel van katoen:
- ongebleekt
- ander
lussenweefsel van andere textielstoffen
getufte textielstoffen
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58.03

Weefsel met gaasbinding, ander dan bedoeld bij post 58.06:
5803.10
5803.90

58.04

Tule, bobinettule en filetweefsel; kant, aan het stuk, in banden of in de vorm
van motieven, andere dan de producten bedoeld bij post 60.02:
5804.10
5804.21
5804.29
5804.30

58.05

5805.00

58.06

5806.31
5806.32
5806.39
5806.40
58.07

tule, bobinettule en filetweefsel
mechanisch vervaardigde kant:
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
met de hand vervaardigde kant

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

- lint van fluweel, van pluche, van chenilleweefsel of van lussenweefsel
- ander lint, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden
- ander lint:
- - van katoen
- - van synthetische of kunstmatige vezels
- - van andere textielstoffen
- bolduclint
Etiketten, insignes en dergelijke artikelen van textiel, aan het stuk, in banden of gesneden, niet geborduurd:

5807.10
5807.90
58.08

- geweven
- andere
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
5808.90

- vlechten aan het stuk
- andere

5809.00

Weefsels van metaaldraad en weefsels van metaalgarens bedoeld bij post 56.05,
van de soort gebezigd voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik,
elders genoemd noch elders onder begrepen

58.10

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven:
5810.10
5810.91
5810.92
5810.99

58.11

-

Lint, ander dan de artikelen bedoeld bij post 58.07; bolduclint, zijnde lint
zonder inslag van aaneengelijmde evenwijdig lopende draden of textielvezels:
5806.10
5806.20

58.09

- van katoen
- van andere textielstoffen

5811.00

-

etskant en borduurwerk zonder zichtbaar grondweefsel
ander borduurwerk:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

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 58.10
---- O ----

Opmerkingen
1. Post 58.04
De tekst van post 58.04 is uitgebreid met een uitzondering voor de producten bedoeld bij post
60.02, teneinde de indeling van gebreide kant onder die post te verduidelijken.
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2. Post 58.11
De tekst van post 58.11 is aangepast (toevoeging van de term "gematelasseerde") teneinde de
draagwijdte van de post te verduidelijken.
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Hoofdstuk 59
Weefsels, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen; technische artikelen van textielstoffen
Aantekeningen
1.

Voor zover uit de context niet het tegendeel blijkt, worden voor de toepassing van dit
hoofdstuk als "weefsels" aangemerkt, de weefsels bedoeld bij de hoofdstukken 50 tot en
met 55 en bij de posten 58.03 en 58.06, vlecht- en passementwerk en dergelijke versieringsartikelen, aan het stuk, bedoeld bij post 58.08 en brei- en haakwerk bedoeld bij
post 60.02.

2.

Post 59.03 omvat:
a)
weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof,
ongeacht het gewicht per vierkante meter en ongeacht de aard van de kunststof (compact of met celstructuur), andere dan:
1)
weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het blote oog kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55,
58 of 60); voor de toepassing van deze bepaling wordt de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing gelaten;
2)
producten die bij een temperatuur gelegen tussen 15 oC en 30 oC niet zonder
breken of barsten met de hand om een cilinder met een diameter van 7 mm kunnen
worden opgerold (in het algemeen hoofdstuk 39);
3)
producten bestaande uit een weefsel dat volledig in kunststof is ingebed of
dat aan beide zijden met kunststof is bekleed of bedekt, voor zover deze bekleding of deklaag met het blote oog kan worden waargenomen en waarbij de door
deze bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing wordt gelaten (hoofdstuk 39);
4)
weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met kunststof zijn bekleed of bedekt dat zij motieven vertonen (in het algemeen de hoofdstukken 50 tot en met
55, 58 of 60);
5)
vellen, platen of strippen van kunststof met celstructuur, verbonden met weefsel, waarbij de textielstof slechts als drager dient (hoofdstuk 39);
6)
textielproducten bedoeld bij post 58.11;
b)
weefsels vervaardigd van textielgarens, van strippen of artikelen van dergelijke
vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met kunststof, bedoeld bij post
56.04.

3.

Voor de toepassing van post 59.05 wordt onder "wandbekleding van textielstof" verstaan:
producten op rollen met een breedte van 45 cm of meer, geschikt voor het bekleden van
muren of van plafonds, bestaande uit op een drager bevestigd textiel of uit textiel dat
aan de achterzijde een behandeling heeft ondergaan (geïmpregneerd of bedekt, zodat lijmen mogelijk wordt).
Deze post omvat echter geen wandbekleding bestaande uit scheerhaar of textielpoeder, dat
rechtstreeks is aangebracht op een drager van papier (post 48.14) of op een drager van
textiel (in het algemeen post 59.07).

4.

Voor de toepassing van post 59.06 wordt onder "gegummeerde weefsels" verstaan:
a)
weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van rubber:
met een gewicht van niet meer dan 1 500 g/m2; of
met een gewicht van meer dan 1 500 g/m 2 en die meer dan 50 gewichtspercenten
textielstoffen bevatten;
b)
weefsels vervaardigd van garens, van strippen of artikelen van dergelijke vorm, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber, bedoeld bij post 56.04;
c)
producten, samengesteld uit parallel gelegde textielgarens, gebonden met rubber.
Deze post omvat echter niet vellen, platen of strippen van rubber met celstructuur, verbonden met weefsel, waarbij het weefsel slechts als drager dient (hoofdstuk 40), en textielproducten bedoeld bij post 58.11.

5.

Post 59.07 omvat niet:
a)
weefsels waarvan de impregnering, de deklaag of de bekleding niet met het blote oog
kan worden waargenomen (in het algemeen hoofdstukken 50 tot en met 55, 58 of 60);
voor de toepassing van deze bepaling wordt de door bedoelde bewerkingen veroorzaakte kleurverandering buiten beschouwing gelaten;
b)
beschilderd doek (ander dan voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's
of voor dergelijk gebruik);
c)
weefsels die op zodanige wijze gedeeltelijk met scheerhaar, met kurkpoeder of met
andere dergelijke producten bedekt zijn, dat zij motieven vertonen. Imitatiefluweel
blijft echter onder deze post ingedeeld;
d)
weefsels die gewoon geappreteerd zijn met zetmeelpreparaten of met dergelijke preparaten;
e)
fineer op een drager van weefsel (post 44.08);
f)
natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen in poeder of in korrels op een drager van weefsel (post 68.05);
g)
samengekit of gereconstitueerd mica op een drager van weefsel (post 68.14);
h)
bladmetaal op een drager van weefsel (afdeling XV).

6.

Post 59.10 omvat niet:
a)
drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden uit textielstoffen, met een dikte van
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b)

7.

Postnr.

minder dan 3 mm, aan het stuk of op lengte gesneden;
drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met,
dan wel met inlagen van rubber, alsmede die vervaardigd van garen of bindgaren van
textielstof dat is geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber (post
40.10).

Post 59.11 omvat de volgende producten, die geacht worden van de overige posten van afdeling XI te zijn uitgezonderd:
a)
de hierna limitatief opgesomde textielwaren, aan het stuk, op lengte of enkel vierkant of rechthoekig gesneden (andere dan textielwaren die het karakter hebben van
producten bedoeld bij de posten 59.08 tot en met 59.10):
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;
builgaas;
persdoeken en grove weefsels (ook die van mensenhaar), van de soort gebruikt
in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik;
al dan niet vervilte weefsels, ook indien geïmpregneerd of bedekt, van de
soort gebezigd voor technisch gebruik, plat geweven met meervoudige ketting of
inslag;
met metaal versterkte weefsels van de soort gebezigd voor technisch gebruik;
smeerkoord, vlechten, touw en dergelijke textielproducten voor smerings- of
pakkingsdoeleinden, ook indien geïmpregneerd, bedekt of versterkt (gewapend);
b)
artikelen van textielstof voor technisch gebruik (andere dan de artikelen bedoeld
bij de posten 59.08 tot en met 59.10) (bijvoorbeeld weefsels en vilt, eindeloos of
voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld voor pulp of asbestcement), polijstschijven, pakkingen, sluitringen en andere delen van machines, apparaten of toestellen).

GS-code

59.01

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
5901.90

59.02

59.03

- van nylon of van andere polyamiden
- van polyesters
- andere
Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 59.02:

5903.10
5903.20
5903.90

59.04

- met polyvinylchloride
- met polyurethaan
- andere

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

59.06

- weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor
dergelijk gebruik
- andere
Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad
van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon:

5902.10
5902.20
5902.90

59.05

Omschrijving

5904.91
5904.92

-

linoleum
andere:
- met een drager van naaldgetouwvilt of van gebonden textielvlies
- met een drager van ander textiel

5905.00

Wandbekleding van textielstof
Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 59.02:
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5906.10
5906.91
5906.99

-

plakband met een breedte van niet meer dan 20 cm
andere:
- van brei- of haakwerk
- andere

59.07

5907.00

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor
theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik

59.08

5908.00

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

59.09

5909.00

Brandslangen en dergelijke slangen, van textielstoffen, ook indien gewapend,
met beslag of met toebehoren van andere stoffen

59.10

5910.00

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

59.11

Producten en artikelen van textiel, voor technisch gebruik, bedoeld bij aantekening 7 op dit hoofdstuk:
5911.10

5911.20

5911.31
5911.32
5911.40
5911.90

- 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 gempregneerd met rubber voor het bekleden van kettingbomen daaronder begrepen
- builgaas, ook indien geconfectioneerd
- weefsels en vilt, eindeloos of voorzien van verbindingsstukken, van de soort
gebruikt voor papiermachines en dergelijke machines (bijvoorbeeld machines
voor pulp of asbestcement):
- - met een gewicht van minder dan 650 g/m2
- - met een gewicht van 650 g/m2 of meer
- persdoeken en grove weefsels (die van mensenhaar daaronder begrepen), van de
soort gebruikt in oliepersen of voor dergelijk technisch gebruik
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 59. Aantekening 4
In aantekening 4 op hoofdstuk 59 is onderdeel d) geschrapt. Daarvoor in de plaats is een nieuwe
alinea opgenomen waarbij de redactie overeenkomt met die van aantekening 2 a) 5) op hoofdstuk 59.
Hiermee wordt nog eens benadrukt dat niet alle combinaties van textiel met rubber onder post
59.06 worden ingedeeld.
2. Hoofdstuk 59. Aantekening 7 a). Eerste gedachtenstreepje
De tekst van aantekening 7 a), eerste gedachtenstreepje, is uitgebreid met een referentie naar
"lint van fluweel, geïmpregneerd met rubber, voor het bekleden van kettingbomen". Deze technische
producten, die nu onder post 59.11 moeten worden ingedeeld, werden ingedeeld onder post 58.06.
3. Post 59.10
De tekst van post 59.10 is aangepast teneinde duidelijk te maken dat deze post eveneens drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden omvat die bestaan uit textielmateriaal verbonden met kunststof.
4. Onderverdeling post 59.11
In onderverdeling 5911.10 is een referentie opgenomen naar "lint van fluweel, geïmpregneerd met
rubber, voor het bekleden van kettingbomen". Deze producten zijn toegevoegd aan aantekening 7 a),
eerste gedachtenstreepje, op hoofdstuk 59.
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Hoofdstuk 60
Brei- en haakwerk aan het stuk
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
gehaakte kant bedoeld bij post 58.04;
b)
etiketten, insignes en dergelijke artikelen van brei- en haakwerk, bedoeld bij post
58.07;
c)
brei- en haakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, bedoeld bij
hoofdstuk 59. Poolbrei- en poolhaakwerk, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen, blijft echter ingedeeld onder post 60.01.

2.

Dit hoofdstuk omvat eveneens stoffen vervaardigd van metaaldraad, van de soort gebezigd
voor kleding, voor stoffering of voor dergelijk gebruik.

3.

In de nomenclatuur worden als "breiwerk" mede aangemerkt, producten die met een naaibreisteek zijn doorstikt en waarin de steek wordt gevormd door textielgaren (stitchbonding).

Postnr.

GS-code

60.01

Omschrijving
Poolbrei- en poolhaakwerk (hoogpolige stoffen en lussenstof daaronder begrepen), aan het stuk:

6001.10
6001.21
6001.22
6001.29
6001.91
6001.92
6001.99
60.02

-

hoogpolige stoffen
lussenstof:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
ander:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Ander brei- en haakwerk aan het stuk:
6002.10
6002.20
6002.30

6002.41
6002.42
6002.43
6002.49
6002.91
6002.92
6002.93
6002.99

- met een breedte van niet meer dan 30 cm, bevattende 5 of meer gewichtspercenten elastomeergarens of rubberdraden
- ander, met een breedte van niet meer dan 30 cm
- met een breedte van meer dan 30 cm, bevattende 5 of meer gewichtspercenten
elastomeergarens of rubberdraden
- ander, kettingbreiwerk (dat verkregen op de galonneermachine daaronder begrepen):
- - van wol of van fijn haar
- - van katoen
- - van synthetische of kunstmatige vezels
- - ander
- ander:
- - van wol of van fijn haar
- - van katoen
- - van synthetische of kunstmatige vezels
- - ander
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 61
Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk
Aantekeningen
1.

Onder dit hoofdstuk worden uitsluitend ingedeeld geconfectioneerde artikelen van breiof haakwerk.

2.

Dit
a)
b)
c)

3.

Voor de toepassing van de posten 61.03 en 61.04 worden:
a)
als "kostuums", "mantelpakken" en "broekpakken" aangemerkt, stellen of assortimenten van twee of drie kledingstukken van dezelfde stof aan de buitenzijde, bestaande
uit:
één colbertjas of dergelijke jas, waarvan de buitenzijde, met uitzondering van
de mouwen, bestaat uit vier of meer panden, ontworpen om het bovenlichaam te
bedekken, eventueel vergezeld van één mouwloos vest, waarvan de voorkant vervaardigd is uit dezelfde stof als die van de buitenkant van de overige delen
van het stel of assortiment en waarvan de rugzijde is vervaardigd uit dezelfde
stof als die van de voering van de jas;
één kledingstuk ontworpen om het onderlichaam te bedekken, zijnde een broek,
een korte broek (andere dan zwembroek), een rok of een broekrok, zonder bretels en zonder borststuk.
Alle samenstellende delen van kostuums, mantelpakken en broekpakken dienen van een
stof van dezelfde structuur, kleur en samenstelling te zijn; zij dienen eveneens
van dezelfde stijl en van gelijke of verenigbare maat te zijn. Zij mogen evenwel
zijn voorzien van boordsel (strook stof genaaid in de naad) van een andere stof.
Indien verschillende delen ontworpen om het onderlichaam te bedekken samen worden
aangeboden (bijvoorbeeld lange en korte broek, rok of broekrok en broek), wordt de
lange broek of, in het geval van dames- of meisjeskleding, de rok of broekrok aangemerkt als het essentiële deel; de andere delen dienen afzonderlijk in beschouwing
te worden genomen.
Als "kostuums" worden eveneens aangemerkt de navolgende ceremoniële of avondkostuums, ook indien zij niet voldoen aan alle voornoemde voorwaarden:
jacquetkostuums, bestaande uit een effen jas met laag hangende afgeronde achterpanden (jacquet) en een gestreepte broek;
rokkostuums, gewoonlijk gemaakt van zwarte stof, waarvan de jas van voren betrekkelijk kort is, zonder sluiting en waarvan de smalle, op de heupen uitgesneden panden langs achter afhangen;
smokings, waarbij de snit van de jas vrijwel gelijk is aan die van een gewone
colbertjas (alhoewel iets meer van de borst vrijlatend), echter met revers van
zijde of van imitatiezijde;
b)
als "ensembles" aangemerkt, stellen of assortimenten van verscheidene kledingstukken (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 61.07, 61.08 en 61.09), gemaakt
van dezelfde stof, opgemaakt voor de verkoop in het klein en bestaande uit:
één kledingstuk ontworpen om het bovenlichaam te bedekken, met dien verstande
dat een pullover als tweede kledingstuk voor het bovenlichaam aanwezig mag
zijn, uitsluitend in het geval van een twinset en dat een vest als tweede kledingstuk voor het bovenlichaam in andere gevallen aanwezig mag zijn, en
één of twee verschillende kledingstukken ontworpen om het onderlichaam te bedekken, zijnde een lange broek, een zogenaamde Amerikaanse overall, een korte
broek (andere dan zwembroek), een rok of een broekrok.
Alle samenstellende delen van een ensemble dienen van dezelfde structuur, stijl,
kleur en samenstelling te zijn; zij dienen eveneens van gelijke of verenigbare maat
te zijn. Als "ensembles" worden niet aangemerkt trainingspakken en skipakken, bedoeld bij post 61.12.

4.

De posten 61.05 en 61.06 omvatten niet kleding met zakken onder de taille, met een geribde boord of anderszins nauwsluitend aan de onderzijde, noch kleding die gemiddeld
minder dan 10 steken per cm heeft, geteld in iedere richting op een staal metende ten
minste 10 x 10 cm.
Post 61.05 omvat evenmin kleding zonder mouw.

5.

Post 61.09 omvat niet kleding met een geribde boord, een aantrekkoordje of anderszins
nauwsluitend aan de onderzijde.

6.

Voor de toepassing van post 61.11 worden:
a)
als "kleding en kledingtoebehoren, voor baby's" aangemerkt, artikelen bestemd voor
jonge kinderen met een lichaamslengte van niet meer dan 86 cm; luiers worden eveneens als babykleding aangemerkt;
b)
artikelen die zowel onder post 61.11 als onder andere posten van dit hoofdstuk kunnen worden ingedeeld, onder post 61.11 ingedeeld.

7.

Voor de toepassing van post 61.12 worden als "skipakken" aangemerkt, kledingstukken en

hoofdstuk omvat niet:
artikelen bedoeld bij post 62.12;
oude kleren en dergelijke artikelen bedoeld bij post 63.09;
orthopedische artikelen, zoals breukbanden, medisch-chirurgische gordels en dergelijke (post 90.21).
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stellen of assortimenten van kledingstukken, die naar uiterlijk en textuur herkenbaar
zijn als bestemd om hoofdzakelijk te worden gedragen bij het skiën (alpine en langlauf).
Zij bestaan uit:
a)
hetzij een "skioverall", zijnde een eendelig kledingstuk ontworpen om het boven- en
onderlichaam te bedekken; naast de mouwen en de kraag mag dit kledingstuk voorzien
zijn van zakken en van voetbandjes;
b)
hetzij een "ski-ensemble", zijnde een stel of assortiment van twee of drie kledingstukken, opgemaakt voor de verkoop in het klein en samengesteld uit:
één kledingstuk zoals een anorak, blouson of dergelijk artikel, met een treksluiting, eventueel vergezeld van een vest, en
één broek, zelfs tot boven het middel reikend, of één zogenaamde Amerikaanse
overall.
Het "ski-ensemble" mag eveneens zijn samengesteld uit een skioverall als bedoeld onder a en een gewatteerde mouwloze jas die over de overall gedragen
wordt.
Alle samenstellende delen van een ski-ensemble dienen gemaakt te zijn van een
stof met dezelfde textuur, stijl en samenstelling, al dan niet van dezelfde
kleur; zij dienen eveneens van gelijke of verenigbare maat te zijn.
8.

Kleding die zowel kan worden ingedeeld onder post 61.13, als onder andere posten van dit
hoofdstuk, met uitzondering van post 61.11, wordt onder post 61.13 ingedeeld.

9.

Kleding bedoeld bij dit hoofdstuk, aan de voorzijde links over rechts sluitend, wordt
aangemerkt als heren- of jongenskleding; die aan de voorzijde rechts over links sluitend
als dames- of meisjeskleding. Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de snit
van het kledingstuk duidelijk weergeeft dat het kledingstuk is ontworpen voor het ene of
het andere geslacht.
Kleding waarvan niet kan worden onderkend dat zij heren- of jongenskleding, dan wel dames- of meisjeskleding is, wordt ingedeeld onder de post voor dames- of meisjeskleding.

10. Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen zijn vervaardigd van metaaldraad.

Postnr.

GS-code

61.01

Omschrijving
Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van
brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld
bij post 61.03:

6101.10
6101.20
6101.30
6101.90
61.02

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische of kunstmatige vezels
andere textielstoffen

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post
61.04:
6102.10
6102.20
6102.30
6102.90

61.03

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische of kunstmatige vezels
andere textielstoffen

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte
broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van breiof haakwerk, voor heren of voor jongens:
6103.11
6103.12
6103.19
6103.21
6103.22
6103.23
6103.29
6103.31
6103.32
6103.33
6103.39
6103.41
6103.42

-

kostuums:
- van wol of van fijn haar
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
ensembles:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
colbertjassen, blazers en dergelijke:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:
- van wol of van fijn haar
- van katoen

182

6103.43
6103.49
61.04

- - van synthetische vezels
- - van andere textielstoffen
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:

6104.11
6104.12
6104.13
6104.19
6104.21
6104.22
6104.23
6104.29
6104.31
6104.32
6104.33
6104.39
6104.41
6104.42
6104.43
6104.44
6104.49
6104.51
6104.52
6104.53
6104.59
6104.61
6104.62
6104.63
6104.69
61.05

-

mantelpakken en broekpakken:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
ensembles:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
blazers en andere jasjes:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
japonnen:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
rokken en broekrokken:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen

Overhemden van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens:
6105.10
6105.20
6105.90

61.06

- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
Blouses en hemdblouses, van brei- of haakwerk, voor dames of voor meisjes:

6106.10
6106.20
6106.90

61.07

- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens:
6107.11
6107.12
6107.19
6107.21
6107.22
6107.29
6107.91
6107.92
6107.99

61.08

-

slips en onderbroeken:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
nachthemden en pyjama's:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés, badjassen,
kamerjassen en dergelijke artikelen, van brei- of haakwerk, voor dames of voor
meisjes:
6108.11
6108.19

- onderjurken en onderrokken:
- - van synthetische of kunstmatige vezels
- - van andere textielstoffen
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6108.21
6108.22
6108.29
6108.31
6108.32
6108.39
6108.91
6108.92
6108.99
61.09

61.10

- van katoen
- van andere textielstoffen
Truien, jumpers, pullovers, slipovers, vesten en dergelijke artikelen, van
brei- of haakwerk:

6110.10
6110.20
6110.30
6110.90
61.11

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische of kunstmatige vezels
andere textielstoffen

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's, van brei- of haakwerk:
6111.10
6111.20
6111.30
6111.90

61.12

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische vezels
andere textielstoffen

Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken, van brei- of haakwerk:
6112.11
6112.12
6112.19
6112.20
6112.31
6112.39
6112.41
6112.49
6113.00

61.14

-

trainingspakken:
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
skipakken
badpakken en zwembroeken, voor heren of voor jongens:
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
badpakken en zwembroeken, voor dames of voor meisjes:
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen

Kleding vervaardigd van brei- of haakwerk bedoeld bij post 59.03, 59.06 of
59.07
Andere kleding van brei- of haakwerk:

6114.10
6114.20
6114.30
6114.90
61.15

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische of kunstmatige vezels
andere textielstoffen

Kousenbroeken, kousen, kniekousen, sokken en dergelijke artikelen, spataderkousen daaronder begrepen, van brei- of haakwerk:
6115.11
6115.12
6115.19
6115.20
6115.91
6115.92
6115.93
6115.99

61.16

slips en onderbroeken:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
nachthemden en pyjama's:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

T-shirts, borstrokken en onderhemden, van brei- of haakwerk:
6109.10
6109.90

61.13

-

-

kousenbroeken:
- van synthetische vezels, van minder dan 67 decitex per enkelvoudige draad
- van synthetische vezels, van 67 decitex of meer per enkelvoudige draad
- van andere textielstoffen
dameskousen en -kniekousen, van minder dan 67 decitex per enkelvoudige draad
andere:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen

Handschoenen, wanten en dergelijke, van brei- of haakwerk:
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6116.10
6116.91
6116.92
6116.93
6116.99
61.17

-

geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of met rubber
andere:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren van brei- of haakwerk; delen van kleding of van kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:
6117.10
6117.20
6117.80
6117.90

- sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en
dergelijke artikelen
- dassen, strikjes en sjaaldassen
- ander toebehoren
- delen
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 61. Aantekening 3 a)
De tekst van aantekening 3 a) op hoofdstuk 61 (definitie voor "kostuums, mantelpakken en broekpakken") is aangepast teneinde een aantal onderdelen van de definitie te verduidelijken, echter
zonder dat de draagwijdte van de definitie is gewijzigd.
De wijzigingen van de tekst hebben met name betrekking op:
de gebruikte stof: de bepaling "van dezelfde stof" is aangevuld teneinde aan te geven dat het
betreft dezelfde stof aan de buitenzijde;
de stof van het eventueel aanwezige mouwloze vest: de voor- en achterzijde moeten uit bepaalde
stoffen zijn gemaakt;
aard van de gebruikte stof: de gebruikte stof moet van dezelfde structuur, kleur en samenstelling zijn;
aanwezigheid van andere stof: de kledingstukken mogen zijn voorzien van boordsel van een andere stof.
2. Hoofdstuk 61. Aantekening 5
Een nieuwe aantekening 5 is opgenomen op hoofdstuk 61. Met deze aantekening wordt de draagwijdte
van post 61.09 nader aangeduid. Zij heeft echter geen wijziging van die draagwijdte tot gevolg.
De andere aantekeningen op hoofdstuk 61 worden hernummerd in verband met de toevoeging van de
nieuwe aantekening.
3. Onderverdeling post 61.16
De tekst van onderverdeling 6116.10 is aangepast door de referentie naar "handschoenen" te
schrappen. Hierdoor worden, naast handschoenen, eveneens wanten en dergelijke, geïmpregneerd,
bekleed of bedekt met kunststof of met rubber, onder die onderverdeling ingedeeld.
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Hoofdstuk 62
Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk
Aantekeningen
1.

Onder dit hoofdstuk worden slechts ingedeeld geconfectioneerde artikelen van textiel,
met uitzondering van die van watten of die van brei- of haakwerk (andere dan bedoeld bij
post 62.12).

2.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
oude kleren en dergelijke artikelen, bedoeld bij post 63.09;
b)
orthopedische artikelen, zoals breukbanden, medisch-chirurgische gordels en dergelijke (post 90.21).

3.

Voor de toepassing van de posten 62.03 en 62.04 worden:
a)
als "kostuums", "mantelpakken" en "broekpakken" aangemerkt, stellen of assortimenten van twee of drie kledingstukken van dezelfde stof aan de buitenzijde, bestaande
uit:
- één colbertjas of dergelijke jas, waarvan de buitenzijde, met uitzondering
van de mouwen, bestaat uit vier of meer panden, ontworpen om het bovenlichaam te bedekken, eventueel vergezeld van één mouwloos vest, waarvan de
voorkant vervaardigd is uit dezelfde stof als die van de buitenkant van de
overige delen van het stel of assortiment en waarvan de rugzijde is vervaardigd uit dezelfde stof als die van de voering van de jas;
- één kledingstuk ontworpen om het onderlichaam te bedekken, zijnde een
broek, een korte broek (andere dan zwembroek), een rok of een broekrok,
zonder bretels en zonder borststuk.
Alle samenstellende delen van kostuums, mantelpakken en broekpakken dienen van een
stof van dezelfde structuur, kleur en samenstelling te zijn; zij dienen eveneens
van dezelfde stijl en van gelijke of verenigbare maat te zijn. Zij mogen evenwel
zijn voorzien van boordsel (strook stof genaaid in de naad) van een andere stof.
Indien verschillende delen ontworpen om het onderlichaam te bedekken samen worden
aangeboden (bijvoorbeeld lange en korte broek, rok of broekrok en broek), wordt de
lange broek of, in het geval van dames- of meisjeskleding, de rok of broekrok aangemerkt als het essentiële deel; de andere delen dienen afzonderlijk in beschouwing
te worden genomen.
Als "kostuums" worden eveneens aangemerkt de navolgende ceremoniële of avondkostuums ook indien zij niet voldoen aan alle voornoemde voorwaarden:
jacquetkostuums, bestaande uit een effen jas met laag hangende afgeronde achterpanden (jacquet) en een gestreepte broek;
rokkostuums, gewoonlijk gemaakt van zwarte stof, waarvan de jas van voren betrekkelijk kort is, zonder sluiting en waarvan de smalle, op de heupen uitgesneden panden langs achter afhangen;
smokings, waarbij de snit van de jas vrijwel gelijk is aan die van een gewone
colbertjas (alhoewel iets meer van de borst vrijlatend), echter met revers van
zijde of van imitatiezijde;
b) als "ensembles" aangemerkt, stellen of assortimenten van verscheidene kledingstukken (andere dan de artikelen bedoeld bij de posten 62.07 en 62.08), gemaakt van dezelfde stof, opgemaakt voor de verkoop in het klein en bestaande uit:
één kledingstuk ontworpen om het bovenlichaam te bedekken, met dien verstande
dat een vest als tweede kledingstuk voor het bovenlichaam aanwezig mag zijn,
en
één of twee verschillende kledingstukken ontworpen om het onderlichaam te bedekken, zijnde een lange broek, een zogenaamde Amerikaanse overall, een korte
broek (andere dan zwembroek), een rok of een broekrok.
Alle samenstellende delen van een ensemble dienen van dezelfde structuur, stijl,
kleur en samenstelling te zijn; zij dienen eveneens van gelijke of verenigbare maat
te zijn. Als "ensembles" worden niet aangemerkt trainingspakken en skipakken, bedoeld bij post 62.11.

4.

Voor de toepassing van post 62.09 worden:
a)
als "kleding en kledingtoebehoren, voor baby's" aangemerkt, artikelen voor jonge
kinderen met een lichaamslengte van niet meer dan 86 cm; luiers worden eveneens als
babykleding aangemerkt;
b)
artikelen die zowel onder post 62.09 als onder andere posten van dit hoofdstuk kunnen worden ingedeeld, onder post 62.09 ingedeeld.

5.

Kleding die zowel kan worden ingedeeld onder post 62.10 als onder andere posten van dit
hoofdstuk, met uitzondering van post 62.09, wordt onder post 62.10 ingedeeld.

6.

Voor de toepassing van post 62.11 worden als "skipakken" aangemerkt, kledingstukken en
stellen of assortimenten van kledingstukken, die naar uiterlijk en textuur herkenbaar
zijn als bestemd om hoofdzakelijk te worden gedragen bij het skiën (alpine en lang lauf).
Zij bestaan uit:
a)
hetzij een "skioverall", zijnde een eendelig kledingstuk ontworpen om het boven- en
onderlichaam te bedekken; naast de mouwen en de kraag mag dit kledingstuk voorzien
zijn van zakken en van voetbandjes;
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b)

hetzij een "ski-ensemble", zijnde een stel of assortiment van twee of drie kledingstukken, opgemaakt voor de verkoop in het klein en samengesteld uit:
één kledingstuk zoals een anorak, blouson of dergelijk artikel, met een treksluiting, eventueel vergezeld van een vest, en
één broek, zelfs tot boven het middel reikend, of één zogenaamde Amerikaanse
overall.
Het "ski-ensemble" mag eveneens zijn samengesteld uit een skioverall als bedoeld
onder a en een gewatteerde mouwloze jas die over de overall gedragen wordt.
Alle samenstellende delen van een ski-ensemble dienen gemaakt te zijn van een stof
met dezelfde textuur, stijl en samenstelling, al dan niet van dezelfde kleur; zij
dienen eveneens van gelijke of verenigbare maat te zijn.

7.

De artikelen omschreven in post 62.14, zoals foulards, die vierkant of nagenoeg vierkant
zijn en waarvan geen der zijden langer is dan 60 cm, worden ingedeeld onder post 62.13.
Zakdoeken, waarvan één der zijden langer is dan 60 cm, worden ingedeeld onder post
62.14.

8.

Kleding bedoeld bij dit hoofdstuk, aan de voorzijde links over rechts sluitend, wordt
aangemerkt als heren- of jongenskleding; die aan de voorzijde rechts over links sluitend
als dames- of meisjeskleding. Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de snit
van het kledingstuk duidelijk weergeeft dat het kledingstuk is ontworpen voor het ene of
het andere geslacht.
Kleding waarvan niet kan worden onderkend dat zij heren- of jongenskleding, dan wel dames- of meisjeskleding is, wordt ingedeeld onder de post voor dames- of meisjeskleding.

9.

Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen zijn vervaardigd van metaaldraad.

Postnr.

GS-code

62.01

Omschrijving
Overjassen, jekkers, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor
heren of voor jongens, andere dan de artikelen bedoeld bij post 62.03:

6201.11
6201.12
6201.13
6201.19
6201.91
6201.92
6201.93
6201.99
62.02

-

overjassen, regenjassen, jekkers, capes en dergelijke artikelen:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Mantels, capes, anoraks, blousons en dergelijke artikelen, voor dames of voor
meisjes, andere dan de artikelen bedoeld bij post 62.04:
6202.11
6202.12
6202.13
6202.19
6202.91
6202.92
6202.93
6202.99

62.03

-

mantels, regenjassen, capes en dergelijke artikelen:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte
broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, voor heren of voor jongens:
6203.11
6203.12
6203.19
6203.21
6203.22
6203.23
6203.29

-

kostuums:
- van wol of van fijn haar
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
ensembles:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
colbertjassen, blazers en dergelijke:
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6203.31
6203.32
6203.33
6203.39
6203.41
6203.42
6203.43
6203.49
62.04

- van
- van
- van
- van
lange
- van
- van
- van
- van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische vezels
andere textielstoffen
en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:
wol of van fijn haar
katoen
synthetische vezels
andere textielstoffen

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:
6204.11
6204.12
6204.13
6204.19
6204.21
6204.22
6204.23
6204.29
6204.31
6204.32
6204.33
6204.39
6204.41
6204.42
6204.43
6204.44
6204.49
6204.51
6204.52
6204.53
6204.59
6204.61
6204.62
6204.63
6204.69

62.05

-

mantelpakken en broekpakken:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
ensembles:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
blazers en andere jasjes:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
japonnen:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
rokken en broekrokken:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen

Overhemden voor heren of voor jongens:
6205.10
6205.20
6205.30
6205.90

- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
Blouses en hemdblouses, voor dames of voor meisjes:

6206.10
6206.20
6206.30
6206.40
6206.90

-

62.06

62.07

van
van
van
van
van

zijde of van afval van zijde
wol of van fijn haar
katoen
synthetische of kunstmatige vezels
andere textielstoffen

Onderhemden, slips, onderbroeken, nachthemden, pyjama's, badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor heren of voor jongens:
6207.11
6207.19
6207.21
6207.22
6207.29
6207.91
6207.92
6207.99

62.08

-

-

slips en onderbroeken:
- van katoen
- van andere textielstoffen
nachthemden en pyjama's:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Onderhemden, onderjurken, onderrokken, slips, nachthemden, pyjama's, negligés,
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badjassen, kamerjassen en dergelijke artikelen, voor dames of voor meisjes:
6208.11
6208.19
6208.21
6208.22
6208.29
6208.91
6208.92
6208.99
62.09

-

onderjurken en onderrokken:
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
nachthemden en pyjama's:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Kleding en kledingtoebehoren, voor baby's:
6209.10
6209.20
6209.30
6209.90

62.10

-

van
van
van
van

wol of van fijn haar
katoen
synthetische vezels
andere textielstoffen

Kleding vervaardigd van de producten bedoeld bij post 56.02, 56.03, 59.03,
59.06 of 59.07:
6210.10
6210.20
6210.30
6210.40
6210.50

62.11

- van producten bedoeld bij post 56.02 of 56.03
- andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6201.11 tot en
met 6201.19
- andere kleding, van de soort bedoeld bij de onderverdelingen 6202.11 tot en
met 6202.19
- andere kleding voor heren of voor jongens
- andere kleding voor dames of voor meisjes
Trainingspakken, skipakken, badpakken en zwembroeken; andere kleding:

6211.11
6211.12
6211.20
6211.31
6211.32
6211.33
6211.39
6211.41
6211.42
6211.43
6211.49
62.12

-

badpakken en zwembroeken:
- voor heren of voor jongens
- voor dames of voor meisjes
skipakken
andere kleding, voor heren of voor jongens:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen
andere kleding, voor dames of voor meisjes:
- van wol of van fijn haar
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

Bustehouders, gaines (step-ins), korsetten, bretels, jarretelles, kousebanden
en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan, ook indien van brei- of haakwerk:
6212.10
6212.20
6212.30
6212.90

62.13

-

bustehouders
gaines (step-ins) en gainebroeken (panties)
corseletten
andere

Zakdoeken:
6213.10
6213.20
6213.90

62.14

- van zijde of van afval van zijde
- van katoen
- van andere textielstoffen
Sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

6214.10
6214.20
6214.30
6214.40
6214.90

-

van
van
van
van
van

zijde of van afval van zijde
wol of van fijn haar
synthetische vezels
kunstmatige vezels
andere textielstoffen
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62.15

62.16

Dassen, strikjes en sjaaldassen:
6215.10
6215.20
6215.90

- van zijde of van afval van zijde
- van synthetische of kunstmatige vezels
- van andere textielstoffen

6216.00

Handschoenen, wanten en dergelijke

62.17

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij
post 62.12) van kleding of van kledingtoebehoren:
6217.10
6217.90

- kledingtoebehoren
- delen
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 62. Aantekening 3 a)
De tekst van aantekening 3 a) op hoofdstuk 62 (definitie voor "kostuums, mantelpakken en broekpakken") is aangepast teneinde een aantal onderdelen van de definitie te verduidelijken, echter
zonder dat de draagwijdte van de definitie is gewijzigd.
De wijzigingen van de tekst hebben met name betrekking op:
de gebruikte stof: de bepaling "van dezelfde stof" is aangevuld teneinde aan te geven dat het
betreft dezelfde stof aan de buitenzijde;
de stof van het eventueel aanwezige mouwloze vest: de voor- en achterzijde moeten uit bepaalde
stoffen zijn gemaakt;
aard van de gebruikte stof: de gebruikte stof moet van dezelfde structuur, kleur en samenstelling zijn;
aanwezigheid van andere stof: de kledingstukken mogen zijn voorzien van boordsel van een andere stof.
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Hoofdstuk 63
Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden
Aantekeningen
1.

Onderdeel I omvat uitsluitend geconfectioneerde artikelen van textiel.

2.

Onderdeel I omvat niet:
a)
artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 56 tot en met 62;
b)
oude kleren en dergelijke, bedoeld bij post 63.09.

3.

Post 63.09 omvat uitsluitend:
a)
artikelen van textiel:
kleding en kledingtoebehoren, alsmede delen daarvan;
dekens;
tafel-, bedde- en huishoudlinnen;
artikelen voor stoffering, andere dan de tapijten bedoeld bij de posten 57.01
tot en met 57.05 en de tapisserieën bedoeld bij post 58.05;
b)
schoeisel en hoofddeksels, andere dan van asbest.
Om te kunnen worden ingedeeld onder deze post moeten de hiervoor genoemde artikelen voldoen aan de volgende voorwaarden:
duidelijke sporen van gebruik vertonen; en
in bulk dan wel verpakt in balen, in zakken of in dergelijke verpakkingsmiddelen
worden aangeboden.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Andere geconfectioneerde artikelen van textiel
63.01

Dekens:
6301.10
6301.20
6301.30
6301.40
6301.90

63.02

-

elektrisch verwarmde dekens
dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van wol of van fijn haar
dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van katoen
dekens (andere dan elektrisch verwarmde dekens) van synthetische vezels
andere dekens

Tafel-, bedde- en huishoudlinnen:
6302.10
6302.21
6302.22
6302.29
6302.31
6302.32
6302.39
6302.40
6302.51
6302.52
6302.53
6302.59
6302.60
6302.91
6302.92
6302.93
6302.99

63.03

-

beddelinnen van brei- of haakwerk
ander beddelinnen, bedrukt:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige
- van andere textielstoffen
ander beddelinnen:
- van katoen
- van synthetische of kunstmatige
- van andere textielstoffen
tafellinnen van brei- of haakwerk
ander tafellinnen:
- van katoen
- van vlas
- van synthetische of kunstmatige
- van andere textielstoffen
huishoudlinnen van lussenstof van
ander:
- van katoen
- van vlas
- van synthetische of kunstmatige
- van andere textielstoffen

vezels

vezels

vezels
katoen

vezels

Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen:
6303.11
6303.12
6303.19
6303.91
6303.92

-

van brei- of haakwerk:
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
andere:
- van katoen
- van synthetische vezels

191

6303.99
63.04

- - van andere textielstoffen
Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post 94.04:

6304.11
6304.19
6304.91
6304.92
6304.93
6304.99
63.05

-

bedspreien:
- van brei- of haakwerk
- andere
andere:
- van brei- of haakwerk
- andere dan van brei- of haakwerk, van katoen
- andere dan van brei- of haakwerk, van synthetische vezels
- andere dan van brei- of haakwerk, van andere textielstoffen

Zakken voor verpakkingsdoeleinden:
6305.10
6305.20
6305.32
6305.33
6305.39
6305.90

63.06

-

van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 53.03
van katoen
van synthetische of kunstmatige textielstoffen:
- soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen
- andere, van strippen of van artikelen van dergelijke vorm, van polyethyleen of van polypropyleen
- - andere
- van andere textielstoffen
Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor
schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen:

6306.11
6306.12
6306.19
6306.21
6306.22
6306.29
6306.31
6306.39
6306.41
6306.49
6306.91
6306.99
63.07

-

dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke:
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
tenten:
- van katoen
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden:
- van synthetische vezels
- van andere textielstoffen
luchtbedden:
- van katoen
- van andere textielstoffen
andere:
- van katoen
- van andere textielstoffen

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen:
6307.10
6307.20
6307.90

- dweilen, vaatdoeken, stofdoeken, poetsdoeken en dergelijke
- zwemgordels en zwemvesten
- andere

Onderdeel II. Stellen of assortimenten
63.08

6308.00

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

Onderdeel III. Oude kleren en dergelijke; lompen en vodden
63.09

6309.00

63.10

Oude kleren en dergelijke
Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel:

6310.10
6310.90

- gesorteerd
- andere
---- O ----

Opmerkingen
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1. Onderverdelingen post 63.05
In post 63.05 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor "soepele bergingsmiddelen voor bulkgoederen" (onderverdeling 6305.32). In verband hiermee is de nummering van onderverdeling 6305.31
aangepast: 6305.33.
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Afdeling XII
Schoeisel, hoofddeksels, paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; geprepareerde veren en artikelen van veren; kunstbloemen; werken van mensenhaar
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Hoofdstuk 64
Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; delen daarvan
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
wegwerpartikelen om de voeten of het schoeisel te bedekken, van niet-duurzaam materiaal (bijvoorbeeld papier, vellen van kunststof), zonder aangezette zool (indeling
naar het materiaal waarvan zij zijn vervaardigd);
b)
schoeisel van textielstoffen, zonder aangelijmde, aangenaaide of anderszins aangezette buitenzool (afdeling XI);
c)
gedragen schoeisel bedoeld bij post 63.09;
d)
artikelen van asbest (post 68.12);
e)
orthopedisch schoeisel en andere orthopedische artikelen, alsmede delen daarvan
(post 90.21);
f)
schoeisel dat het karakter heeft van speelgoed, alsmede schaatsschoenen met aangezette schaatsen (ijs- en rolschaatsen); scheenbeschermers en dergelijke beschermende artikelen voor de sportbeoefening (hoofdstuk 95).

2.

Als "delen" in de zin van post 64.06 worden niet aangemerkt: schoenpinnen, schoenspijkers, zoolbeslag en dergelijk beslag, oogjes, haken, gespen, galons, pompons, veters en
andere versieringsartikelen en passementwerk, die worden ingedeeld onder de posten die
daarvoor in aanmerking komen, en evenmin schoenknopen (post 96.06).

3.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden:
a)
als "rubber" of "kunststof" eveneens aangemerkt, textiel met een deklaag van rubber
of van kunststof, die aan de buitenzijde zichtbaar is met het blote oog; voor de
toepassing van deze bepaling wordt de door de bedoelde bewerkingen veroorzaakte
kleurverandering buiten beschouwing gelaten;
b)
als "leder" aangemerkt de producten bedoeld bij de posten 41.04 tot en met 41.09.

4.

Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 3 op dit hoofdstuk:
a)
wordt de aard van het bovendeel bepaald door de stof die het grootste gedeelte van
de buitenzijde van het bovendeel uitmaakt; toebehoren en versterkingen zoals boordsel, enkelstukken, versieringen, gespen, oogjes of soortgelijke voorzieningen worden daarbij buiten beschouwing gelaten;
b)
wordt de aard van de buitenzool bepaald door het materiaal dat met het grootste oppervlak in aanraking komt met de grond; toebehoren en versterkingen, zoals punten,
dwarsreepjes, nagels, schoenbeslag of soortgelijke voorzieningen worden daarbij
buiten beschouwing gelaten.

Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 6402.12, 6402.19, 6403.12, 6403.19 en 6404.11
wordt als "sportschoeisel" uitsluitend aangemerkt:
a)
schoeisel ontworpen voor sportbeoefening, voorzien van of uitgerust met voorzieningen voor het bevestigen van punten, spijkertjes, klemmen, dwarsreepjes en dergelijke;
b)
schaatsschoenen, skischoenen, zogenaamde snowboardschoenen, worstelschoenen, boksschoenen en wielrenschoenen.

GS-code

64.01

Omschrijving
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

6401.91 - 6401.92 - 6401.99 - 64.02

schoeisel met beschermende metalen neus
ander schoeisel:
de knie bedekkend
de enkel bedekkend, doch niet de knie
ander

Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof:
- sportschoeisel:
6402.12 - - skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen
6402.19 - - ander
6402.20 - schoeisel waarvan het bovendeel uit riempjes bestaat die met pluggen aan de
zool zijn bevestigd
6402.30 - ander schoeisel met beschermende metalen neus
- ander schoeisel:
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6402.91 - - de enkel bedekkend
6402.99 - - ander
64.03

Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van leder:
- sportschoeisel:
6403.12 - - skischoenen en zogenaamde snowboardschoenen
6403.19 - - ander
6403.20 - schoeisel met buitenzool van leder en met bovendeel dat bestaat uit lederen
riemen over de wreef en om de grote teen
6403.30 - schoeisel met houten basis, niet voorzien van een binnenzool of van een beschermende metalen neus
6403.40 - ander schoeisel met beschermende metalen neus
- ander schoeisel met buitenzool van leder:
6403.51 - - de enkel bedekkend
6403.59 - - ander
- ander schoeisel:
6403.91 - - de enkel bedekkend
6403.99 - - ander

64.04

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 - - sportschoeisel; tennisschoenen, basketbalschoenen, gymnastiekschoenen, trainingsschoenen en dergelijk schoeisel
6404.19 - - ander
6404.20 - schoeisel met buitenzool van leder of van kunstleder

64.05

Ander schoeisel:
6405.10
6405.20
6405.90

64.06

- met bovendeel van leder of van kunstleder
- met bovendeel van textiel
- ander
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
6406.20

6406.91 - 6406.99 - -

bovendelen en delen daarvan, andere dan contreforts en stijve toppen
buitenzolen en hakken, van rubber of van kunststof
andere:
van hout
van andere stoffen
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 64. Aantekening 1
Een nieuwe aantekening 1 a) op hoofdstuk 64 is opgenomen. Hierdoor wordt de uitsluiting van wegwerpartikelen van niet-duurzaam materiaal op wettelijk niveau vastgelegd.
De overige onderdelen van aantekening 1 op hoofdstuk 64 zijn in verband met deze toevoeging aangepast.
De tekst van de hernummerde aantekening 1 b) op hoofdstuk 64 is redactioneel aangepast teneinde
de uitsluiting van schoeisel van textielstoffen, zonder aangezette buitenzool duidelijk te maken.
2. Hoofdstuk 64. Aantekening 3
De tekst van aantekening 3 op hoofdstuk 64 is redactioneel aangepast, teneinde de draagwijdte van
de begrippen "rubber" en "kunststof" te verduidelijken.
Ook is in deze aantekening nader vastgesteld wat in hoofdstuk 64 onder "leder" moet worden verstaan.
3. Hoofdstuk 64. Aanvullende aantekening 1
De draagwijdte van het begrip sportschoenen (opgenomen in aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk
64) is uitgebreid met een referentie naar "zogenaamde snowboardschoenen".
De verwijzing in de aanvullende aantekening naar de desbetreffende onderverdelingen is aangepast
aan de nieuwe situatie.
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4. Onderverdelingen post 64.02
Naast de skischoenen is nu een vermelding opgenomen van zogenaamde snowboardschoenen. In verband
met de wijziging van de draagwijdte van de onderverdeling is het codenummer aangepast (onderverdeling 6402.12).
5. Onderverdelingen post 64.03
Naast de skischoenen is nu een vermelding opgenomen van zogenaamde snowboardschoenen. In verband
met de wijziging van de draagwijdte van de onderverdeling is het codenummer aangepast (onderverdeling 6403.12).
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Hoofdstuk 65
Hoofddeksels en delen daarvan
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)

hoofdstuk omvat niet:
gedragen hoofddeksels bedoeld bij post 63.09;
hoofddeksels van asbest (post 68.12);
hoofddeksels met het karakter van speelgoed, zoals poppehoeden en carnavalsartikelen (hoofdstuk 95).

2.

Post 65.02 omvat geen hoedvormen (cloches) die door aaneennaaien zijn verkregen, andere
dan hoedvormen (cloches) verkregen door het spiraalvormig aaneennaaien van stroken.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

65.01

6501.00

Hoedvormen (cloches) van vilt, waarvan bol noch rand zijn aangevormd, alsmede
schijfvormige "plateaux" en cilindervormige "manchons" (ook indien overlangs
opengesneden), van vilt, voor hoeden

65.02

6502.00

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

65.03

6503.00

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches)
of van schijfvormige "plateaux", bedoeld bij post 65.01, ook indien gegarneerd

65.04

6504.00

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

65.05

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
6505.90

65.06

- haarnetjes
- andere
Andere hoofddeksels, ook indien gegarneerd:

6506.10

6506.91 - 6506.92 - 6506.99 - 65.07

6507.00

veiligheidshoofddeksels
andere:
van rubber of van kunststof
van bont
van andere stoffen

Binnenranden (zweetbanden), voeringen, overtrekken, karkassen, kleppen en
stormbanden, voor hoofddeksels
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
Hoofdstuk 66
Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)

hoofdstuk omvat niet:
stokken met maatindeling en dergelijke (post 90.17);
geweerstokken, degenstokken, ploertendoders en dergelijke (hoofdstuk 93);
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld paraplu's en parasols, die het ka-

198

rakter van speelgoed hebben).
2.

Postnr.

Post 66.03 omvat niet: fournituren van textiel, alsmede foedralen, overtrekken, eikeltjes, kwastjes en dergelijke, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, die bestemd
zijn voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01 en 66.02. Die fournituren en andere
voorwerpen worden afzonderlijk ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden met de artikelen waarvoor zij bestemd zijn, maar daarop niet zijn gemonteerd of bevestigd.

GS-code

66.01

Omschrijving
Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen):

6601.10

6601.91 - 6601.99 - 66.02

6602.00

66.03

tuinparasols en dergelijke artikelen
andere:
met telescopische stok of naald
andere

Wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke artikelen
Delen, garnituren en toebehoren, voor de artikelen bedoeld bij de posten 66.01
en 66.02:

6603.10
6603.20
6603.90

- handvatten en knoppen
- gemonteerde geraamten voor paraplu's of voor parasols, ook indien voorzien
van stok of naald, al dan niet met knop of handvat
- andere
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 67
Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken
van mensenhaar
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)
d)
e)
f)

hoofdstuk omvat niet:
persdoeken van mensenhaar (post 59.11);
bloemmotieven van kant, van borduurwerk of van andere weefsels (afdeling XI);
schoeisel (hoofdstuk 64);
hoofddeksels en haarnetjes (hoofdstuk 65);
speelgoed, sportartikelen en carnavalsartikelen (hoofdstuk 95);
plumeaus, poederdonsjes en zeven en teemsen van mensenhaar (hoofdstuk 96).

2.

Post 67.01 omvat niet:
a)
artikelen waarin de veren of het dons enkel als opvulmateriaal dienen (bijvoorbeeld
beddegoed bedoeld bij post 94.04);
b)
kleding en kledingtoebehoren, waarin de veren of het dons enkel als garnering of
als opvulmateriaal dienen;
c)
kunstbloemen, kunstloofwerk en delen daarvan, alsmede andere artikelen bedoeld bij
post 67.02.

3.

Post 67.02 omvat niet:
a)
artikelen van glas (hoofdstuk 70);
b)
kunstbloemen, kunstloofwerk of kunstvruchten, van keramische stoffen, van steen,
van metaal, van hout of van andere stoffen, uit één stuk, dan wel bestaande uit
twee of meer delen, die anders dan door aaneenbinden, aaneenlijmen, in elkaar steken of op dergelijke wijze met elkaar zijn verbonden.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

67.01

6701.00

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 05.05, alsmede bewerkte schachten en bewerkte spoelen

67.02

67.03

Kunstbloemen, kunstloofwerk en kunstvruchten, alsmede delen daarvan; artikelen
van kunstbloemen, van kunstloofwerk of van kunstvruchten:
6702.10
6702.90

- van kunststof
- van andere stoffen

6703.00

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

67.04

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:
6704.11 6704.19 6704.20
6704.90

-

van synthetische textielstoffen:
complete pruiken
andere
van mensenhaar
van andere stoffen
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling XIII
Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; keramische producten; glas en glaswerk
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Hoofdstuk 68
Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 25;
b)
papier en karton, gestreken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd of bekleed
(bijvoorbeeld papier en karton met een laag micapoeder of grafiet, asfaltpapier en
asfaltkarton), bedoeld bij post 48.10 of 48.11;
c)
textielstoffen bekleed, geïmpregneerd of bedekt (bijvoorbeeld met micapoeder, met
bitumen of met asfalt), bedoeld bij hoofdstuk 56 of 59;
d)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;
e)
gereedschap en delen daarvan, bedoeld bij hoofdstuk 82;
f)
lithografische steen bedoeld bij post 84.42;
g)
isolatoren voor elektriciteit (post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend
materiaal, bedoeld bij post 85.47;
h)
slijpsteentjes voor tandheelkundige doeleinden (post 90.18);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen,
geprefabriceerde bouwwerken);
l)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
m)
artikelen bedoeld bij post 96.02, indien zij zijn samengesteld uit stoffen genoemd
in aantekening 2, onder b, op hoofdstuk 96, artikelen bedoeld bij post 96.06 (bijvoorbeeld knopen), 96.09 (bijvoorbeeld griffels) of 96.10 (bijvoorbeeld schrijf- en
tekenleien);
n)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

2.

Als "steen" in de zin van post 68.02 wordt niet alleen aangemerkt het materiaal bedoeld
bij de posten 25.15 en 25.16, doch ook alle andere natuursteen (bijvoorbeeld kwartsiet,
vuursteen, dolomiet, speksteen) die als steen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf bewerkt is, andere dan leisteen.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

68.01

6801.00

Stenen voor bestrating, alsmede plaveien en trottoirbanden, van natuursteen
(andere dan leisteen)

68.02

Werken van steen (andere dan leisteen), bewerkte steen daaronder begrepen, andere dan bedoeld bij post 68.01; 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

6802.21 6802.22 6802.23 6802.29 6802.91 6802.92 6802.93 6802.99 68.03

68.04

6803.00

- 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
- andere werken van steen, bewerkte steen daaronder begrepen, enkel behakt of
bezaagd, met platte of met effen vlakken:
- van marmer, van travertijn of van albast
- van andere kalksteen
- van graniet
- van andere steen
- andere:
- van marmer, van travertijn of van albast
- van andere kalksteen
- van graniet
- van andere steen
Werken van leisteen of van samengekit leigruis, bewerkte leisteen daaronder
begrepen

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:
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6804.10

6804.21 - 6804.22 - -

stenen om te malen of te vervezelen
andere stenen, met uitzondering van handwetstenen en handpolijststenen:
van geagglomereerde natuurlijke of synthetische diamant
van andere geagglomereerde schuur-, slijp- of polijstmiddelen of van keramiek
6804.23 - - van natuursteen
6804.30 - handwetstenen en handpolijststenen
68.05

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
6805.20
6805.30

68.06

Slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale 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 68.11 of 68.12,
dan wel bij hoofdstuk 69:
6806.10
6806.20
6806.90

68.07

68.08

- op een drager van uitsluitend textielweefsel
- op een drager van uitsluitend papier of karton
- op een drager van andere stoffen

- slakkenwol, steenwol en dergelijke minerale wol, ook indien onderling vermengd, in bulk, in bladen of op rollen
- geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei, slakkenschuim en dergelijke
geëxpandeerde minerale producten, ook indien onderling vermengd
- andere
Werken van asfalt of van dergelijke producten (bijvoorbeeld petroleumbitumen,
koolteerpek):

6807.10
6807.90

- op rollen
- andere

6808.00

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

68.09

Werken van gips of van gipspreparaten:
- platen, panelen, tegels en dergelijke artikelen, niet versierd:
6809.11 - - uitsluitend met papier of karton bekleed of versterkt
6809.19 - - andere
6809.90 - andere werken

68.10

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
6810.19 - - andere
- andere werken:
6810.91 - - geprefabriceerde bouwelementen
6810.99 - - andere

68.11

Werken van asbestcement, van cellulosecement en dergelijke:
6811.10
6811.20
6811.30
6811.90

68.12

-

golfplaten
andere platen, panelen, tegels, dakpannen en dergelijke artikelen
buizen en hulpstukken daarvoor
andere werken

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 68.11 of 68.13:
6812.10
6812.20

- bewerkte asbestvezels; mengsels samengesteld met asbest of met asbest en
magnesiumcarbonaat
- garens
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6812.30
6812.40
6812.50
6812.60
6812.70
6812.90
68.13

-

koord, ook indien gevlochten
weefsels en brei- of haakwerk, aan het stuk
kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels
asbestpapier, -karton en -vilt
asbestpakking in vellen of op rollen
andere

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:
6813.10
6813.90

68.14

- remvoering
- andere
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
6814.90
68.15

- platen, bladen en strippen van geagglomereerd of gereconstitueerd mica, ook
indien op een drager
- andere
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
6815.20

6815.91 - 6815.99 - -

werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik
werken van turf
andere werken:
bevattende magnesiet, dolomiet of chromiet
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 68.10
Onderverdeling 6810.20 is geschrapt. De inhoud van deze onderverdeling is opgenomen in onderverdeling 6810.99.
2. Post 68.15
In de tekst van post 68.15 is een referentie opgenomen naar koolstofvezels en werken daarvan.
Hierdoor wordt de draagwijdte van de post verduidelijkt, zonder dat deze wordt gewijzigd.
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Hoofdstuk 69
Keramische producten
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat uitsluitend de keramische producten die zijn gebakken nadat zij in
een bepaalde vorm zijn gebracht. De posten 69.04 tot en met 69.14 hebben uitsluitend betrekking op andere producten dan die bedoeld bij de posten 69.01 tot en met 69.03.

2.

Dit
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Postnr.

hoofdstuk omvat niet:
producten bedoeld bij post 28.44;
artikelen bedoeld bij post 68.04;
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld fancybijouterieën);
cermets bedoeld bij post 81.13;
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82;
isolatoren voor elektriciteit (post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend
materiaal, bedoeld bij post 85.47;
g)
kunsttanden van keramische stoffen (post 90.21);
h)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen,
geprefabriceerde bouwwerken);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
l)
artikelen bedoeld bij post 96.06 (bijvoorbeeld knopen) en bedoeld bij post 96.14
(bijvoorbeeld pijpen);
m)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Producten van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden en vuurvaste producten
69.01

6901.00

69.02

Stenen, tegels en andere keramische voorwerpen van diatomeeënaarde (bijvoorbeeld kiezelgoer, bergmeel, diatomiet) of van dergelijke kiezelaarden
Vuurvaste stenen en tegels en dergelijke vuurvaste keramische vormstukken,
voor constructiedoeleinden, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke
kiezelaarden:

6902.10

- bevattende, afzonderlijk of te zamen, meer dan 50 gewichtspercenten MgO, CaO
of Cr2O3

6902.20

- bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxyde (Al2O3), siliciumdioxyde (SiO2) of een mengsel of verbinding van deze producten
- andere

6902.90
69.03

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
6903.20
6903.90

- bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een
mengsel van deze producten
- bevattende meer dan 50 gewichtspercenten aluminiumoxyde (Al2O3) of een mengsel of verbinding van aluminiumoxyde en siliciumdioxyde (SiO2)
- andere

Onderdeel II. Andere keramische producten

69.04

Baksteen, vloerstroken (hourdis), balkbekleding en dergelijke keramische artikelen:
6904.10
6904.90

69.05

- baksteen
- andere
Dakpannen, elementen voor schoorstenen, rookkanalen, bouwkundige ornamenten en
ander bouwmateriaal, van keramische stoffen:
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69.06

6905.10
6905.90

- dakpannen
- andere

6906.00

Buizen en goten, alsmede hulpstukken daarvoor, van keramische stoffen

69.07

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
6907.90

69.08

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
6908.90

69.09

- 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
- andere
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:

6909.11 6909.12 6909.19 6909.90
69.10

-

apparaten en artikelen, voor chemisch of ander technisch gebruik:
van porselein
artikelen met een hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van Mohs
andere
andere

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
6910.90

69.11

69.12

- 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
- andere

- van porselein
- andere
Vaatwerk, andere huishoudelijke artikelen en toiletartikelen, van porselein:

6911.10
6911.90

- keuken- en tafelgerei
- andere

6912.00

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

69.13

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen:
6913.10
6913.90

69.14

- van porselein
- andere
Andere werken van keramische stoffen:

6914.10
6914.90

- van porselein
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 69. Aantekening 2 b)
Een nieuwe aantekening 2 b) is opgenomen op hoofdstuk 69. Daarin wordt verduidelijkt dat de producten bedoeld bij post 68.04 zijn uitgesloten van indeling onder hoofdstuk 69.
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De overige onderdelen van aantekening 2 op hoofdstuk 69 zijn aangepast aan deze nieuwe aantekening.
2. Onderverdelingen post 69.03
De tekst van onderverdeling 6903.10 is redactioneel aangepast.
3. Onderverdelingen post 69.09
In post 69.09 is een nieuwe onderverdeling (6909.12) opgenomen voor producten die voldoen aan een
bepaalde hardheidscriterium (hardheid gelijk aan 9 of meer op de schaal van Mohs).
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Hoofdstuk 70
Glas en glaswerk
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
artikelen bedoeld bij post 32.07 (bijvoorbeeld verglaasbare samenstellingen, glasfritten, ander glas in de vorm van poeder, van korrels, van schilfers of van vlokken);
b)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld fancybijouterieën);
c)
optische-vezelkabels bedoeld bij post 85.44, alsmede isolatoren voor elektriciteit
(post 85.46) en isolerende werkstukken van isolerend materiaal, bedoeld bij post
85.47;
d)
optische vezels, optisch bewerkte optische elementen, injectiespuiten, kunstogen,
thermometers, barometers, areometers, densimeters en andere artikelen bedoeld bij
hoofdstuk 90;
e)
verlichtingstoestellen, lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke
artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede delen daarvan, bedoeld bij
post 94.05;
f)
speelgoed, spellen, sportartikelen, kerstboomversieringen en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95, andere dan ogen zonder mechaniek voor poppen of voor andere
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
g)
knopen, vaporisators, thermosflessen en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96.

2.

Voor de toepassing van de posten 70.03, 70.04 en 70.05:
a)
wordt glas dat vóór het gloeien bewerkingen heeft ondergaan niet als "bewerkt" aangemerkt;
b)
is het op maat snijden niet van invloed op de indeling van glas in platen;
c)
wordt onder "absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag" verstaan een
microscopisch dunne laag van metaal of van een chemische verbinding (zoals metaaloxyden) die bijvoorbeeld infrarood licht absorbeert of de reflecterende eigenschappen van het glas verbetert, waarbij de doorzichtigheid of de doorschijnendheid in
zekere mate behouden blijft, of die verhindert dat het glasoppervlak licht wee rkaatst.

3.

De producten bedoeld bij post 70.06 blijven onder die post ingedeeld ook indien zij het
karakter van glaswerk vertonen.

4.

Voor de toepassing van post 70.19 wordt als "glaswol" aangemerkt:
a)
wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxyde (SiO2) van 60 of meer
gewichtspercenten;
b)
wol van minerale oorsprong met een gehalte aan siliciumdioxyde (SiO2) van minder dan
60 gewichtspercenten, doch met een gehalte aan alkalimetaaloxyden (K2O of Na2O) van
meer dan 5 gewichtspercenten of met een gehalte aan boorzuuranhydride (B2O3) van
meer dan 2 gewichtspercenten.
Wol van minerale oorsprong waarvan de samenstelling niet in overeenstemming is met de
vorenstaande criteria, valt onder post 68.06.

5.

In de nomenclatuur wordt als "glas" eveneens aangemerkt: gesmolten kwarts en ander gesmolten siliciumdioxyde.

Aanvullende aantekening
1.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 7013.21, 7013.31 en 7013.91 wordt als "kristal" uitsluitend aangemerkt, glas dat 24 of meer gewichtspercenten loodmonoxyde (PbO)
bevat.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

70.01

7001.00

Glasscherven en ander glasafval; glasmassa

70.02

Glas in kogels (andere dan de microbolletjes bedoeld bij post 70.18), in staven, in stengels of in buizen, onbewerkt:
7002.10
7002.20

7002.31 - 7002.32 - -

kogels
staven of stengels
buizen:
van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxyde
van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 x
10-6 per Kelvin tussen 0 oC en 300 oC
7002.39 - - andere
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70.03

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
7003.19 - - andere
7003.20 - draadglas in platen
7003.30 - profielen

70.04

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
7004.90

70.05

- in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag
- ander glas
Vuurgepolijst glas ("float glass") en op één 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 nietreflecterende laag
- ander niet-gewapend glas:
7005.21 - - in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of enkel geslepen
7005.29 - - ander
7005.30 - draadglas
70.06

7006.00

70.07

Glas bedoeld bij post 70.03, 70.04 of 70.05, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt,
doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden
Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten:

- veiligheidsglas bestaande
7007.11 - - blijkens afmeting en vorm
voor vaartuigen of voor
7007.19 - - ander
- veiligheidsglas bestaande
7007.21 - - blijkens afmeting en vorm
voor vaartuigen of voor
7007.29 - - ander
70.08

7008.00

70.09

uit geharde glasplaten (hardglas):
geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen,
andere voertuigen
uit opeengekitte glasplaten:
geschikt voor automobielen, voor luchtvaartuigen,
andere voertuigen

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden
Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen:

7009.10

7009.91 - 7009.92 - -

70.10

achteruitkijkspiegels voor voertuigen
andere:
niet omlijst
omlijst

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
7010.20
7010.91 7010.92 7010.93 7010.94 -

-

ampullen
stoppen, deksels en andere sluitingen
andere, met een capaciteit:
van meer dan 1 l
van meer dan 0,33 doch niet meer dan 1 l
van meer dan 0,15 doch niet meer dan 0,33 l
van niet meer dan 0,15 l
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70.11

70.12

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
7011.20
7011.90

- voor elektrische verlichting
- voor kathodestraalbuizen
- andere

7012.00

Binnenflessen voor thermosflessen of voor andere isothermische bergingsmiddelen met vacuümisolatie

70.13

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan bedoeld bij post 70.10 of 70.18:
7013.10
7013.21 7013.29 7013.31 7013.32 -

-

7013.39 - 7013.91 - 7013.99 - 70.14

7014.00

70.15

Signaal- en waarschuwingsartikelen, van glas; optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 70.15), niet optisch bewerkt
Horlogeglazen, brilleglazen (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
7015.90
70.16

- brilleglazen voor de verbetering van de gezichtsscherpte
- andere
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
7016.90

70.17

- glazen blokjes en ander klein glaswerk, ook indien op een drager voor mozaïeken of voor dergelijke decoratieve doeleinden
- andere

Glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik, ook indien voorzien van graad- of maataanwijzingen:
7017.10
7017.20
7017.90

70.18

- van gesmolten kwarts of van ander gesmolten siliciumdioxyde
- van ander glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 x
10-6 per Kelvin tussen 0 oC en 300 oC
- ander
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
7018.20
7018.90
70.19

van glaskeramiek
drinkglazen, andere dan van glaskeramiek:
van kristal
andere
ander glaswerk voor tafel- of keukengebruik:
van kristal
van glas met een lineaire uitzettingscoëfficiënt van niet meer dan 5 x 10-6
per Kelvin tussen 0 oC en 300 oC
ander
ander glaswerk:
van kristal
ander

- glazen kralen, onechte parels, onechte edelstenen en dergelijk klein glaswerk
- glazen microbolletjes met een diameter van niet meer dan 1 mm
- andere
Glasvezels (glaswol daaronder begrepen) en werken daarvan (bijvoorbeeld ga-
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rens, weefsels):
- lonten, rovings en garens, ook indien gesneden:
7019.11 - - garens versneden op een lengte van niet meer dan 50 mm
7019.12 - - rovings
7019.19 - - andere
- vliezen, netten, matten, matrassen, platen en dergelijke niet-geweven producten:
7019.31 - - matten
7019.32 - - vliezen
7019.39 - - andere
7019.40 - weefsels van rovings
- andere weefsels:
7019.51 - - met een breedte van niet meer dan 30 cm
7019.52 - - 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
7019.59 - - andere
7019.90 - andere
70.20

7020.00

Ander glaswerk
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 70. Aantekening 2 c)
In aantekening 2 c) op hoofdstuk 70 is naast glas met een absorberende of reflecterende laag, een
referentie opgenomen voor glas met een niet-reflecterende laag. De teksten van de posten 70.03,
70.04 en 70.05 zijn overeenkomstig aangepast, zodat dergelijk glas onder die posten moet worden
ingedeeld. Deze producten komen uit post 70.06.
2. Onderverdelingen post 70.03
De tekst van onderverdeling 7003.11 is aangepast aan de nieuwe situatie, door een referentie op
te nemen voor glas voorzien van een niet-reflecterende laag. In verband met de uitbreiding van de
draagwijdte van deze onderverdeling is het codenummer eveneens aangepast: 7003.12.
3. Onderverdelingen post 70.04
De tekst van onderverdeling 7004.10 is aangepast aan de nieuwe situatie, door een referentie op
te nemen voor glas voorzien van een niet-reflecterende laag. In verband met de uitbreiding van de
draagwijdte van deze onderverdeling is het codenummer eveneens aangepast: 7004.20.
4. Onderverdelingen post 70.05
De tekst van onderverdeling 7005.10 is aangepast aan de nieuwe situatie, door een referentie op
te nemen voor glas voorzien van een niet-reflecterende laag.
5. Onderverdelingen post 70.10
Binnen post 70.10 is een afzonderlijke groep gevormd voor stoppen, deksels en andere sluitingen
van glas (onderverdeling 7010.20). De overblijvende groep (diverse bergingsmiddelen van glas) is
nader opgesplitst naar gelang de capaciteit van de producten.
6. Onderverdelingen post 70.19
De onderverdelingen van post 70.19 zijn geherstructureerd, waardoor bepaalde producten zijn gehergroepeerd.
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Afdeling XIV
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met
edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten
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Hoofdstuk 71
Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met
edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten
Aantekeningen
1.

Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1, onder a, op afdeling VI en van de
navolgende uitzonderingen, worden onder dit hoofdstuk ingedeeld, alle artikelen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld:
a)
uit echte of gekweekte parels of uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde
edelstenen of halfedelstenen; of
b)
uit edele metalen of uit metalen geplateerd met edele metalen.

2.

a)

b)

De posten 71.13, 71.14 en 71.15 omvatten geen artikelen met eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen (zoals initialen, monogrammen, beslagringen en randen); aantekening 1,
onder b, hiervoor heeft geen betrekking op de evenbedoelde goederen.
Post 71.16 is alleen van toepassing op artikelen zonder delen van edele metalen of
van metalen geplateerd met edele metalen en op artikelen, die enkel voorzien zijn
van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen.

3.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
amalgamen van edele metalen en edele metalen in colloïdale toestand (post 28.43);
b)
steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik, producten voor tandvulling en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 30;
c)
producten bedoeld bij hoofdstuk 32 (bijvoorbeeld vloeibare glansmiddelen);
d)
katalysatoren op een drager (post 38.15);
e)
artikelen bedoeld bij de posten 42.02 en 42.03, aangeduid in aantekening 2, onder
B, op hoofdstuk 42;
f)
artikelen bedoeld bij de posten 43.03 en 43.04;
g)
producten bedoeld bij afdeling XI (textielstoffen en artikelen daarvan);
h)
schoeisel, hoofddeksels en andere artikelen, bedoeld bij de hoofdstukken 64 en 65;
ij) paraplu's, wandelstokken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 66;
k)
artikelen bezet met poeder van natuurlijke of synthetische edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 68.04 en 68.05 (schuur-, slijp-, polijst- en wetmaterieel) en bij hoofdstuk 82 (gereedschap); gereedschap en artikelen, bedoeld bij
hoofdstuk 82, waarvan het werkzaam gedeelte bestaat uit natuurlijke, synthetische
of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen; machines, toestellen en elektrotechnisch materieel, alsmede delen daarvan, bedoeld bij afdeling XVI. Artikelen en
delen daarvan, die geheel bestaan uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde
edelstenen of halfedelstenen, blijven evenwel ingedeeld onder dit hoofdstuk, met
uitzondering van niet-gemonteerde, bewerkte saffieren en diamanten voor weergavekoppen (post 85.22);
l)
artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 90, 91 en 92 (wetenschappelijke instrumenten,
uurwerken en muziekinstrumenten);
m)
wapens en delen daarvan (hoofdstuk 93);
n)
artikelen bedoeld bij aantekening 2 op hoofdstuk 95;
o)
artikelen die krachtens aantekening 4 op hoofdstuk 96 onder dat hoofdstuk worden
ingedeeld;
p)
originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk (post 97.03), voorwerpen voor
verzamelingen (post 97.05) en antiquiteiten van meer dan 100 jaar oud (post 97.06).
Echte en gekweekte parels en edelstenen of halfedelstenen blijven echter steeds onder dit hoofdstuk ingedeeld.

4.

a)
b)
c)

Als "edele metalen" worden aangemerkt: zilver, goud en platina.
Als "platina" worden aangemerkt: platina, iridium, osmium, palladium, rhodium en
ruthenium.
Als "natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen"
worden niet aangemerkt, de stoffen bedoeld bij aantekening 2, onder b, op hoofdstuk
96.

5.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden aangemerkt als "legeringen van edele metalen", de legeringen (gesinterde mengsels van edele metalen en intermetallische verbindingen daaronder begrepen) die 2 of meer gewichtspercenten van een van de edele metalen
bevatten. Die legeringen worden ingedeeld als volgt:
a)
als "platinalegeringen", de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten platina bevatten;
b)
als "goudlegeringen", de legeringen die 2 of meer gewichtspercenten goud, doch geen
of minder dan 2 gewichtspercenten platina bevatten;
c)
als "zilverlegeringen", andere legeringen die 2 of meer gewichtspercenten zilver
bevatten.

6.

Indien in de nomenclatuur een edel metaal of edele metalen met name worden genoemd, is
die benaming, voor zover niet anders is bepaald, mede van toepassing op de legeringen
die op grond van aantekening 5 hiervoor aangemerkt worden als legeringen van edele metalen. De uitdrukkingen "edel metaal" en "edele metalen" zijn niet van toepassing op de
goederen omschreven in aantekening 7, noch op geplatineerde, vergulde of verzilverde on-
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edele metalen of andere stoffen.
7.

In de nomenclatuur worden als "metalen geplateerd met edele metalen" aangemerkt, artikelen van metaal waarvan één of meer vlakken, door solderen, lassen, warm walsen of op
dergelijke mechanische wijze met edele metalen zijn bedekt. Voor zover niet anders is
bepaald worden artikelen van onedel metaal met inlegwerk van edele metalen aangemerkt
als geplateerd.

8.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1, onder a, op afdeling VI, moeten producten die
beantwoorden aan de omschrijving van post 71.12 worden ingedeeld onder die post en niet
onder een andere post van de nomenclatuur.

9.

Als "bijouterieën", in de zin van post 71.13 worden aangemerkt:
a)
kleine voorwerpen bestemd om te worden gebezigd als sieraad (bijvoorbeeld ringen,
armbanden, halssnoeren, broches, oorringen, horlogekettingen, hangers, dasspelden,
manchetknopen, medailles en insignes voor godsdienstig of voor enig ander gebruik);
b)
artikelen voor persoonlijk gebruik bestemd om op het lichaam of op de kleding te
worden gedragen, alsmede artikelen die gewoonlijk in de zak of in de handtas worden
gedragen (bijvoorbeeld sigaren- en sigarettenkokers, tabaksdozen, bonbondozen en
poederdozen, maliëntasjes, rozenkransen).
Als "juwelen", in de zin van post 71.13 worden aangemerkt, bijouterieën van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen, die zijn samengesteld met echte, gekweekte of onechte parels, met natuurlijke, synthetische, gereconstrueerde of onechte
edelstenen of halfedelstenen, dan wel met schildpad, met paarlemoer, met ivoor, met natuurlijk of samengekit barnsteen, met git of met koraal.

10. Als "edelsmidswerk", in de zin van post 71.14, wordt aangemerkt, tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, rookstellen, voorwerpen voor binnenhuisversiering en voorwerpen voor de uitoefening van erediensten.
11. Als "fancybijouterieën", in de zin van post 71.17, worden aangemerkt, de artikelen omschreven in aantekening 9, onder a, (met uitzondering van knopen en andere artikelen bedoeld bij post 96.06 en van sierkammen, haarklemmetjes en dergelijke artikelen, alsmede
haarspelden, bedoeld bij post 96.15) en die niet zijn samengesteld met echte of gekweekte parels, met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en evenmin - tenzij het eenvoudig toebehoren of eenvoudige garnering betreft - met
edele metalen of met metalen geplateerd met edele metalen.
Aanvullende aantekeningen
1.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31
en 7110.41 worden aangemerkt als "poeder" en "in poedervorm" producten die voor ten minste 90 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,5 mm gaan.

2.

Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 4, onder b, worden voor de toepassing van
de onderverdelingen 7110.11 en 7110.19, niet als "platina" aangemerkt: iridium, osmium,
palladium, rhodium en ruthenium.

3.

In de onderverdelingen van post 71.10 dient elke legering te worden ingedeeld als het
metaal (platina, palladium, rhodium, iridium, osmium of ruthenium) dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Echte of gekweekte parels, natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen
71.01

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

7101.21 - 7101.22 - 71.02

echte parels
gekweekte parels:
onbewerkt
bewerkt

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet:
7102.10
7102.21 7102.29 7102.31 7102.39 -

-

niet gesorteerd
industriediamant:
onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
andere
andere diamant:
onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden
andere
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71.03

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

7103.91 - 7103.99 - 71.04

onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
op andere wijze bewerkt:
robijnen, saffieren en smaragden
andere

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
7104.20
7104.90

71.05

- piëzo-elektrisch kwarts
- andere, onbewerkt of enkel gezaagd of ruw bewerkt
- andere
Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen:

7105.10
7105.90

- van diamant
- ander

Onderdeel II. Edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen
71.06

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt,
halfbewerkt of in poedervorm:
7106.10

7106.91 - 7106.92 - 71.07

7107.00

71.08

Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt
Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm:

7108.11 7108.12 7108.13 7108.20
71.09
71.10

poeder
ander:
onbewerkt
halfbewerkt

7109.00

-

niet-monetair goud:
poeder
in andere onbewerkte vorm
in andere halfbewerkte vorm
monetair goud

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt
Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm:

- platina:
7110.11 - - onbewerkt of in
7110.19 - - ander
- palladium:
7110.21 - - onbewerkt of in
7110.29 - - ander
- rhodium:
7110.31 - - onbewerkt of in
7110.39 - - ander
- iridium, osmium
7110.41 - - onbewerkt of in
7110.49 - - ander
71.11

71.12

7111.00

poedervorm
poedervorm
poedervorm
en ruthenium:
poedervorm

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt
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
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metalen:
7112.10
7112.20
7112.90

- van goud, van met goud geplateerde metalen daaronder begrepen, doch met uitzondering van schuim dat andere edele metalen bevat
- van platina, van met platina geplateerde metalen daaronder begrepen, doch
met uitzondering van schuim dat andere edele metalen bevat
- andere

Onderdeel III. Bijouterieën, juwelen, edelsmidswerk en andere werken
71.13

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 - - van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen
7113.19 - - van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7113.20 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen

71.14

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 - - van zilver, ook indien bekleed of geplateerd met andere edele metalen
7114.19 - - van andere edele metalen, ook indien bekleed of geplateerd met edele metalen
7114.20 - van onedele metalen geplateerd met edele metalen

71.15

Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen:
7115.10
7115.90

71.16

- katalysatoren in de vorm van platinadoek of platinagaas
- andere
Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen:

7116.10
7116.20

71.17

- van echte of gekweekte parels
- van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
Fancybijouterieën:

- van onedel metaal, ook indien verzilverd, verguld of geplatineerd:
7117.11 - - manchetknopen en dergelijke knopen
7117.19 - - andere
7117.90 - andere
71.18

Munten:
7118.10
7118.90

- munten, geen wettig betaalmiddel, andere dan gouden munten
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 71. Aantekening 3
Op hoofdstuk 71 is een nieuwe aantekening 3 d) opgenomen. In deze aantekening is aangegeven dat
katalysatoren op een drager zijn uitgesloten van hoofdstuk 71 en moeten worden ingedeeld onder
post 38.15. Dit betreft een verduidelijking van de bestaande situatie.
De overige onderdelen van aantekening 3 op hoofdstuk 71 worden dienovereenkomstig aangepast.
De tekst van aantekening 3 e) (herziene versie) op hoofdstuk 71 is redactioneel aangepast.
2. Hoofdstuk 71. Aantekening 8
Op hoofdstuk 71 is een nieuwe aantekening 8 opgenomen. In deze aantekening is aangegeven dat producten die beantwoorden aan de omschrijving van post 71.12 worden ingedeeld onder die post en
niet onder een andere post van de nomenclatuur.
In verband met de toevoeging van deze nieuwe aantekening zijn de overige aantekeningen op hoofdstuk 71 dienovereenkomstig aangepast.
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3. Draagwijdte post 71.01
De draagwijdte van post 71.01 is uitgebreid door het laten vervallen van de beperking dat de producten die onder het tweede gedeelte van de post vallen, niet in stellen mochten worden aangeboden. Deze producten komen uit post 71.06.
4. Draagwijdte post 71.12
De draagwijdte van post 71.12 is uitgebreid, door het toevoegen van een nieuw tekstgedeelte.
Hierdoor worden bepaalde afvallen, die eerder onder de posten 26.20 of 39.15 werden ingedeeld, nu
onder post 71.12 gerangschikt.
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Afdeling XV
Onedele metalen en werken daarvan
Aantekeningen
1.

Deze afdeling omvat niet:
a)
verf, inkt en dergelijke producten, bereid met metaalpoeder of met metaalschilfers,
alsmede stempelfoliën (posten 32.07 tot en met 32.10, 32.12, 32.13 en 32.15);
b)
ferrocerium en andere vonkende legeringen (post 36.06);
c)
hoofddeksels en delen daarvan, van metaal, bedoeld bij de posten 65.06 en 65.07;
d)
geraamten van paraplu's en andere artikelen bedoeld bij post 66.03;
e)
producten bedoeld bij hoofdstuk 71 (bijvoorbeeld legeringen van edele metalen, onedele metalen geplateerd met edele metalen, fancybijouterieën);
f)
artikelen bedoeld bij afdeling XVI (machines, toestellen en elektrotechnisch materieel);
g)
sporen (post 86.08) en andere artikelen bedoeld bij afdeling XVII (vervoermaterieel);
h)
instrumenten en toestellen, bedoeld bij afdeling XVIII, veren voor uurwerken daaronder begrepen;
ij) hagel (post 93.06) en andere artikelen bedoeld bij afdeling XIX (wapens en mun itie);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, matrassen, verlichtingstoestellen, lichtreclames, geprefabriceerde bouwwerken);
l)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
m)
handzeven, knopen, penhouders, vulpotloden, schrijfpennen en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 96 (diverse werken);
n)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (bijvoorbeeld kunstvoorwerpen).

2.

In de nomenclatuur worden als "delen voor algemeen gebruik" aangemerkt:
a)
artikelen bedoeld bij de posten 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 en 73.18, alsmede dergelijke artikelen van andere onedele metalen;
b)
veren en veerbladen, van onedele metalen, andere dan veren voor uurwerken (post
91.14);
c)
artikelen bedoeld bij de posten 83.01, 83.02, 83.08 en 83.10, alsmede lijsten en
spiegels van onedel metaal, bedoeld bij post 83.06.
Waar in de hoofdstukken 73 tot en met 76 en 78 tot en met 82 (behalve in post 73.15)
"delen" worden genoemd, slaat zulks niet op "delen voor algemeen gebruik" in bovenbedoelde zin.
Met inachtneming van het bepaalde bij het voorgaande lid en bij aantekening 1 op hoofdstuk 83, zijn de artikelen bedoeld bij de hoofdstukken 82 en 83 uitgezonderd van de
hoofdstukken 72 tot en met 76 en 78 tot en met 81.

3.

In de nomenclatuur worden als "onedele metalen" aangemerkt: ijzer en staal, koper, nikkel, aluminium, lood, zink, tin, wolfraam, molybdeen, tantaal, magnesium, kobalt, bismut, cadmium, titaan, zirkonium, antimoon, mangaan, beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium.

4.

In de nomenclatuur worden als "cermets" aangemerkt producten bevattende een microscopische, heterogene samenstelling van een metallische component en een keramische component. De term "cermets" omvat eveneens hardmetalen (gesinterde metaalcarbiden), zijnde
metaalcarbiden gesinterd met een metaal.

5.

Regels betreffende de legeringen (andere dan ferrolegeringen en toeslaglegeringen, omschreven in de hoofdstukken 72 en 74):
a)
legeringen van onedele metalen worden ingedeeld als legeringen van het metaal,
waarvan het gewichtspercentage dat van elk der andere metalen van de legeringen
overtreft;
b)
legeringen van onedele metalen bedoeld bij afdeling XV met elementen niet bedoeld
bij afdeling XV worden ingedeeld als legeringen van onedele metalen bedoeld bij afdeling XV, indien het totale gewichtspercentage van de onedele metalen gelijk is
aan of groter is dan het totale gewichtspercentage van de overige elementen;
c)
gesinterde mengsels van metaalpoeders, heterogene mengsels verkregen door samensmelten (andere dan cermets) en intermetallische verbindingen, worden eveneens als
legeringen aangemerkt.

6.

Waar in de nomenclatuur een onedel metaal met name is genoemd, slaat zulks - voor zover
niet anders is bepaald - eveneens op de legeringen, die op grond van het bepaalde bij
aantekening 5 hiervoor, als legeringen van dat metaal worden aangemerkt.

7.

Regel betreffende de samengestelde artikelen:
voor zover in de tekst van de posten niet anders is bepaald, worden werken van onedel
metaal, die uit twee of meer onedele metalen samengesteld zijn, ingedeeld als werken van
het metaal, waarvan het gewichtspercentage dat van elk der andere metalen overtreft.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de werken die moeten worden aangemerkt als werken van
onedel metaal.
Voor de toepassing van deze regel worden:
a)
gietijzer, ijzer en staal als één metaal aangemerkt;
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b)
c)
8.

legeringen voor hun totaalgewicht geacht te bestaan uit het metaal, waarvan zij de
indeling op grond van het bepaalde bij aantekening 3 hiervoor volgen;
cermets bedoeld bij post 81.13 aangemerkt als één onedel metaal.

In deze afdeling worden aangemerkt als:
a)
resten en afval:
resten en afval, van metaal verkregen bij de vervaardiging of de mechanische bewerking van metaal, alsmede werken van metaal die als zodanig definitief onbruikbaar
zijn geworden door breuk, versnijden, slijtage of dergelijke;
b)
poeder:
producten die voor 90 of meer gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte
van 1 mm gaan.
---- O ----

Opmerkingen
1. Afdeling XV. Aantekeningen
In afdeling XV wordt een tweetal nieuwe aantekeningen opgenomen. Het betreft een nieuwe aantekening waarin is bepaald welke stoffen in het Geharmoniseerd Systeem als "onedele metalen" worden
aangemerkt (aantekening 3) en een nieuwe aantekening die het begrip "cermets" nader omschrijft
(aantekening 4).
De bepalingen in beide nieuwe aantekeningen beïnvloeden niet de draagwijdte van een post of onderverdeling.
In verband met het invoegen van deze nieuwe aantekeningen, zijn de overige aantekeningen op afdeling XV dienovereenkomstig aangepast.
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Hoofdstuk 72
Gietijzer, ijzer en staal
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en, wat betreft de letters d, e en f, voor de toepassing van de nomenclatuur, worden aangemerkt als:
a)
gietijzer:
ijzer-koolstoflegeringen, praktisch niet vervormbaar, met meer dan 2 gewichtspercenten koolstof en kunnende bovendien bevatten één of meer van de andere elementen
in de daarbij vermelde verhoudingen:
niet meer dan 10 gewichtspercenten chroom
niet meer dan 6 gewichtspercenten mangaan
niet meer dan 3 gewichtspercenten fosfor
niet meer dan 8 gewichtspercenten silicium
niet meer dan 10 gewichtspercenten andere elementen te zamen;
b)
spiegelijzer:
ijzer-koolstoflegeringen bevattende meer dan 6 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten mangaan, die voorts beantwoorden aan de definitie in aantekening 1, onder a;
c)
ferrolegeringen:
legeringen in de vorm van gietelingen, blokken, klompen of in dergelijke primaire
vormen, in vormen verkregen door continu-gieten, dan wel in de vorm van korrels of
poeder, ook indien geagglomereerd, gewoonlijk gebruikt als toeslag bij de vervaardiging van andere legeringen, hetzij als reductiemiddel, ontzwavelingsmiddel of
voor dergelijk gebruik in de ijzermetallurgie en die in het algemeen niet vervormbaar zijn, bevattende 4 of meer gewichtspercenten ijzer en één of meer van de onderstaande elementen in de daarbij vermelde verhoudingen:
meer dan 10 gewichtspercenten chroom
meer dan 30 gewichtspercenten mangaan
meer dan 3 gewichtspercenten fosfor
meer dan 8 gewichtspercenten silicium
meer dan 10 gewichtspercenten andere elementen (andere dan koolstof) te zamen,
voor zover het gehalte aan koper niet meer dan 10 gewichtspercenten bedraagt;
d)
staal:
ferroproducten, andere dan bedoeld bij post 72.03, die (met uitzondering van bepaalde soorten in de vorm van gegoten producten) vervormbaar zijn en niet meer dan
2 gewichtspercenten koolstof bevatten.
Chroomstaal mag evenwel een hoger koolstofgehalte bezitten;
e)
roestvrij staal:
gelegeerd staal bevattende niet meer dan 1,2 gewichtspercent koolstof en 10,5 of
meer gewichtspercenten chroom, met of zonder andere elementen;
f)
ander gelegeerd staal:
staal dat niet beantwoordt aan de definitie van roestvrij staal, bevattende één of
meer van de onderstaande elementen in de daarbij vermelde verhoudingen:
0,3 of meer gewichtspercenten aluminium
0,0008 of meer gewichtspercenten boor (borium)
0,3 of meer gewichtspercenten chroom
0,3 of meer gewichtspercenten kobalt
0,4 of meer gewichtspercenten koper
0,4 of meer gewichtspercenten lood
1,65 of meer gewichtspercenten mangaan
0,08 of meer gewichtspercenten molybdeen
0,3 of meer gewichtspercenten nikkel
0,06 of meer gewichtspercenten niobium
0,6 of meer gewichtspercenten silicium
0,05 of meer gewichtspercenten titaan
0,3 of meer gewichtspercenten wolfraam
0,1 of meer gewichtspercenten vanadium
0,05 of meer gewichtspercenten zirkonium
0,1 of meer gewichtspercenten andere elementen (andere dan zwavel, fosfor,
koolstof en stikstof), voor ieder element afzonderlijk;
g)
afvalingots van ijzer of van staal:
ruw gegoten producten in de vorm van ingots zonder gietkop of in de vorm van blokken, met duidelijke oppervlaktefouten en die niet beantwoorden aan de chemische samenstelling van gietijzer, van spiegelijzer of van ferrolegeringen;
h)
korrels:
producten die voor minder dan 90 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte
van 1 mm en voor 90 of meer gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van
5 mm gaan;
ij) halffabrikaten:
massieve producten verkregen door continu-gieten, ook indien warm voorgewalst; en
andere massieve producten enkel warm voorgewalst of ruw voorgesmeed, profielen in
voorwerpsvorm daaronder begrepen.
Deze producten mogen niet opgerold zijn;
k)
gewalste platte producten:
massieve producten, gewalst, met een rechthoekige dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definitie onder ij hiervoor:
spiraalvormig opgerold, of
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-

l)

m)

n)

o)

p)

niet opgerold, met een breedte van ten minste tienmaal de dikte indien deze
dikte minder dan 4,75 mm bedraagt, dan wel met een breedte van meer dan 150 mm
en van ten minste tweemaal de dikte indien de dikte 4,75 mm of meer bedraagt.
Als gewalste platte producten worden eveneens aangemerkt, gewalste platte producten
voorzien van rechtstreeks bij het walsen verkregen motieven in reliëf (bijvoorbeeld
groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd of gepolijst, voor zover de producten door deze bewerkingen niet het karakter hebben gekregen van elders bedoelde artikelen of werken.
Gewalste platte producten, anders dan vierkant of rechthoekig ongeacht de afmeting,
moeten worden ingedeeld als producten met een breedte van 600 mm of meer, voor zover zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken;
walsdraad:
warm gewalste massieve producten, onregelmatig opgerold, met een dwarsdoorsnede in
de vorm van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een vierkant, een rechthoek,
een driehoek of een andere convexe veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte ci rkels" en "gewijzigde rechthoeken", waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de
vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en
van gelijke lengte zijn). Deze producten mogen voorzien zijn van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen (betonijzer of
betonstaal);
staven:
massieve producten die niet beantwoorden aan de definities onder ij, k of l hiervoor, noch aan de definitie van draad en die een op alle plaatsen gelijke dwarsdoorsnede hebben in de vorm van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een vierkant, een rechthoek, een driehoek of een andere convexe veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken", waarvan twee tegenover elkaar
liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden
recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Deze producten mogen:
voorzien zijn van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen
verkregen vervormingen (betonijzer of betonstaal);
na het walsen zijn getordeerd;
profielen:
massieve producten die niet beantwoorden aan de definities onder ij, k, l of m
hiervoor, noch aan de definitie van draad en die een op alle plaatsen gelijke
dwarsdoorsnede hebben.
Hoofdstuk 72 omvat niet producten bedoeld bij de posten 73.01 en 73.02;
draad:
koud vervaardigde massieve producten, opgerold, die niet beantwoorden aan de definitie van gewalste platte producten en die een op alle plaatsen gelijke dwarsdoorsnede hebben van ongeacht welke vorm;
holle staven voor boringen:
staven, ongeacht de vorm van de dwarsdoorsnede, geschikt voor de vervaardiging van
boorstangen en waarvan de grootste buitenwerkse afmeting der dwarsdoorsnede, meer
dan 15 doch niet meer dan 52 mm, ten minste het dubbele is van de grootste binnenwerkse afmeting. Holle staven van ijzer of van staal, die niet aan deze definitie
beantwoorden, worden ingedeeld onder post 73.04.

2.

Ferroproducten geplateerd met een ferrometaal van een andere soort, worden ingedeeld onder de post waaronder het ferrometaal valt dat in de samenstelling met het hoogste gewicht voorkomt.

3.

Producten van ijzer of van staal, verkregen door elektrolyse, door spuitgieten of door
sinteren, worden ingedeeld naar vorm, samenstelling en uiterlijk aanzien, onder de posten waaronder overeenkomstige, door warm walsen verkregen, producten vallen.

Aanvullende aantekeningen
1.

In dit hoofdstuk wordt aangemerkt als:
a)
gelegeerd gietijzer:
gietijzer, bevattende één of meer van de onderstaande elementen in de daarbij vermelde verhoudingen:
meer dan 0,2 gewichtspercent chroom
meer dan 0,3 gewichtspercent koper
meer dan 0,3 gewichtspercent nikkel
meer dan 0,1 gewichtspercent van een van de volgende elementen: aluminium, molybdeen, titaan, wolfraam, vanadium;
b)
niet-gelegeerd automatenstaal:
niet-gelegeerd staal, bevattende één of meer van de onderstaande elementen in de
daarbij vermelde verhoudingen:
0,08 of meer gewichtspercenten zwavel
0,1 of meer gewichtspercenten lood
meer dan 0,05 gewichtspercent selenium
meer dan 0,01 gewichtspercent tellurium
meer dan 0,05 gewichtspercent bismut;
c)
siliciumstaal (transformatorstaal):
gelegeerd staal, bevattende ten minste 0,6 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten
silicium en niet meer dan 0,08 gewichtspercent koolstof. Het product mag eveneens
niet meer dan 1 gewichtspercent aluminium bevatten, doch geen ander element in een
hoeveelheid waardoor aan het staal het karakter van een ander gelegeerd staal wordt
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d)

e)

2.

Postnr.

verleend;
sneldraaistaal:
gelegeerd staal, bevattende ten minste twee van de drie volgende elementen: molybdeen, wolfraam en vanadium, met een gehalte van 7 of meer gewichtspercenten, voor
de drie elementen samengenomen, en bovendien bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof en 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten chroom, al dan
niet vergezeld van andere legeringselementen;
siliciummangaanstaal:
gelegeerd staal, bevattende:
niet meer dan 0,7 gewichtspercent koolstof,
0,5 of meer doch niet meer dan 1,9 gewichtspercent mangaan, en
0,6 of meer doch niet meer dan 2,3 gewichtspercenten silicium, doch geen ander
element in een hoeveelheid waardoor aan het staal het karakter van een ander
gelegeerd staal wordt gegeven.

Voor de indeling van ferrolegeringen onder de onderverdelingen van post 72.02 dient de
volgende regel in acht te worden genomen:
een ferrolegering wordt als binair aangemerkt en onder de desbetreffende onderverdeling
(indien deze bestaat) ingedeeld, indien één legeringselement het in aantekening 1, onder
c, op hoofdstuk 72 vermelde minimumpercentage te boven gaat. Dienovereenkomstig wordt
een ferrolegering respectievelijk als ternair of quaternair aangemerkt indien twee of
drie legeringselementen de daarvoor vermelde minimum-percentages te boven gaan.
Voor de toepassing van deze regel dient het gehalte van elk van de niet in aantekening
1, onder c, op hoofdstuk 72 met name genoemde "andere elementen" meer dan 10 gewichtspercenten te bedragen.

GS-code

Omschrijving

Onderdeel I. Basisproducten; producten in de vorm van korrels of van poeder
72.01

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire
vormen:
7201.10
7201.20
7201.50

72.02

- niet-gelegeerd gietijzer bevattende niet meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
- niet-gelegeerd gietijzer bevattende meer dan 0,5 gewichtspercent fosfor
- gelegeerd gietijzer; spiegelijzer
Ferrolegeringen:

- ferromangaan:
7202.11 - - bevattende meer dan 2 gewichtspercenten koolstof
7202.19 - - ander
- ferrosilicium:
7202.21 - - bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium
7202.29 - - ander
7202.30 - ferrosilicomangaan
- ferrochroom:
7202.41 - - bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof
7202.49 - - ander
7202.50 - ferrosilicochroom
7202.60 - ferronikkel
7202.70 - ferromolybdeen
7202.80 - ferrowolfraam en ferrosilicowolfraam
- andere:
7202.91 - - ferrotitaan en ferrosilicotitaan
7202.92 - - ferrovanadium
7202.93 - - ferroniobium
7202.99 - - andere
72.03

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
7203.90

72.04

- ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts
- andere
Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots
van ijzer of van staal:

7204.10

- resten en afval, van gietijzer
- resten en afval, van gelegeerd staal:
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7204.21 - - van roestvrij staal
7204.29 - - andere
7204.30 - resten en afval, van vertind ijzer of staal
- andere resten en afval:
7204.41 - - draaisel, krullen, spanen, slijpsel, zaagsel, vijlsel en afval van het stampen of stansen, ook indien in pakketten
7204.49 - - andere
7204.50 - afvalingots
72.05

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal:
7205.10

7205.21 - 7205.29 - -

korrels
poeder:
van gelegeerd staal
ander

Onderdeel II. IJzer en niet-gelegeerd staal
72.06

IJzer (ander dan bedoeld bij post 72.03) en niet-gelegeerd staal, in ingots of
in andere primaire vormen:
7206.10
7206.90

72.07

- ingots
- andere
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
7207.12 - - andere, met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7207.19 - - andere
7207.20 - bevattende 0,25 of meer gewichtspercenten koolstof
72.08

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
7208.25 7208.26 7208.27 7208.36 7208.37 7208.38 7208.39 7208.40
7208.51 7208.52 7208.53 7208.54 7208.90

72.09

opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
andere, opgerold, enkel warm gewalst, gebeitst:
met een dikte van 4,75 mm of meer
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
met een dikte van minder dan 3 mm
andere, opgerold, enkel warm gewalst:
met een dikte van meer dan 10 mm
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
met een dikte van minder dan 3 mm
niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven
andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:
met een dikte van meer dan 10 mm
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
met een dikte van minder dan 3 mm
andere

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
7209.15 7209.16 7209.17 7209.18 7209.25 7209.26 7209.27 7209.28 7209.90

72.10

-

-

opgerold, enkel koud gewalst:
met een dikte van 3 mm of meer
met een dikte van meer dan 1 doch minder dan
met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer
met een dikte van minder dan 0,5 mm
niet opgerold, enkel koud gewalst:
met een dikte van 3 mm of meer
met een dikte van meer dan 1 doch minder dan
met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer
met een dikte van minder dan 0,5 mm
andere

3 mm
dan 1 mm

3 mm
dan 1 mm

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:
- vertind:
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7210.11 7210.12 7210.20
7210.30
7210.41 7210.49 7210.50
7210.61 7210.69 7210.70
7210.90
72.11

-

met een dikte van 0,5 mm of meer
met een dikte van minder dan 0,5 mm
verlood
elektrolytisch verzinkt
op andere wijze verzinkt:
gegolfd
andere
bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden
bekleed met aluminium:
bekleed met aluminium-zinklegeringen
andere
geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
andere

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 - - 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
7211.14 - - andere, met een dikte van 4,75 mm of meer
7211.19 - - andere
- enkel koud gewalst:
7211.23 - - bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof
7211.29 - - andere
7211.90 - andere

72.12

Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een
breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:
7212.10
7212.20
7212.30
7212.40
7212.50
7212.60

72.13

-

vertind
elektrolytisch verzinkt
op andere wijze verzinkt
geverfd, gevernist of bekleed met kunststof
op andere wijze bekleed
geplateerd

Walsdraad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
7213.10

- voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7213.20 - ander, van automatenstaal
- ander:
7213.91 - - met een cirkelvormige dwarsdoorsnede met een diameter van minder dan 14 mm
7213.99 - - ander
72.14

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
7214.20

- gesmeed
- voorzien van inkepingen, verdikkingen, ribbels of andere bij het walsen verkregen vervormingen
7214.30 - andere, van automatenstaal
- andere:
7214.91 - - met een rechthoekige dwarsdoorsnede
7214.99 - - andere
72.15

Andere staven van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
7215.10
7215.50
7215.90

72.16

- van automatenstaal, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen
- andere, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen
- andere
Profielen van ijzer of van niet-gelegeerd staal:

7216.10

- U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst,
met een lijfhoogte van minder dan 80 mm
- L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met
een lijfhoogte van minder dan 80 mm:
7216.21 - - L-profielen
7216.22 - - T-profielen
- U-, I- of H-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst,
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7216.31 7216.32 7216.33 7216.40

-

7216.50

7216.61 - 7216.69 - 7216.91 - 7216.99 - 72.17

met een lijfhoogte van 80 mm of meer:
U-profielen
I-profielen
H-profielen
L- of T-profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst, met
een lijfhoogte van 80 mm of meer
andere profielen, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
profielen, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen:
vervaardigd van gewalste platte producten
andere
andere:
door koud bewerken of door koud nabewerken verkregen uit gewalste platte
producten
andere

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
7217.10
7217.20
7217.30
7217.90

-

niet bekleed, ook indien gepolijst
verzinkt
bekleed met andere onedele metalen
ander

Onderdeel III. Roestvrij staal
72.18

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten van
roestvrij staal:
7218.10

7218.91 - 7218.99 - 72.19

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of
meer:
7219.11 7219.12 7219.13 7219.14 7219.21 7219.22 7219.23 7219.24 7219.31 7219.32 7219.33 7219.34 7219.35 7219.90

72.20

72.21

ingots en andere primaire vormen
andere:
met een rechthoekige dwarsdoorsnede
andere

-

enkel warm gewalst, opgerold:
met een dikte van meer dan 10 mm
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
met een dikte van minder dan 3 mm
enkel warm gewalst, niet opgerold:
met een dikte van meer dan 10 mm
met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
met een dikte van minder dan 3 mm
enkel koud gewalst:
met een dikte van 4,75 mm of meer
met een dikte van 3 of meer doch minder dan 4,75 mm
met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm
met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm
met een dikte van minder dan 0,5 mm
andere

Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van minder dan
600 mm:
7220.11 7220.12 7220.20
7220.90

-

7221.00

Walsdraad van roestvrij staal

72.22

enkel warm gewalst:
met een dikte van 4,75 mm of meer
met een dikte van minder dan 4,75 mm
enkel koud gewalst
andere

Staven en profielen van roestvrij staal:
7222.11 7222.19 7222.20
7222.30
7222.40

-

staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst:
met een cirkelvormige dwarsdoorsnede
andere
staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen
andere staven
profielen
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72.23

7223.00

Draad van roestvrij staal

Onderdeel IV. Ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van gelegeerd of van nietgelegeerd staal
72.24

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabrikaten
van ander gelegeerd staal:
7224.10
7224.90

72.25

- ingots en andere primaire vormen
- andere
Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van 600
mm of meer:

7225.91 - 7225.92 - 7225.99 - 7225.11 7225.19 7225.20
7225.30
7225.40
7225.50

72.26

van siliciumstaal (transformatorstaal):
met georiënteerde korrel
andere
van sneldraaistaal
andere, enkel warm gewalst, opgerold
andere, enkel warm gewalst, niet opgerold
andere, enkel koud gewalst
andere:
elektrolytisch verzinkt
op andere wijze verzinkt
andere

Gewalste platte producten van ander gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm:
- van siliciumstaal (transformatorstaal):
7226.11 - - met georiënteerde korrel
7226.19 - - andere
7226.20 - van sneldraaistaal
- andere:
7226.91 - - enkel warm gewalst
7226.92 - - enkel koud gewalst
7226.93 - - elektrolytisch verzinkt
7226.94 - - op andere wijze verzinkt
7226.99 - - andere

72.27

Walsdraad van ander gelegeerd staal:
7227.10
7227.20
7227.90

72.28

- van sneldraaistaal
- van siliciummangaanstaal
- ander
Staven en profielen van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen van
gelegeerd of van niet-gelegeerd staal:

7228.10
7228.20
7228.30
7228.40
7228.50
7228.60
7228.70
7228.80
72.29

-

staven van sneldraaistaal
staven van siliciummangaanstaal
andere staven, enkel warm gewalst, warm getrokken of warm geperst
andere staven, enkel gesmeed
andere staven, enkel door koud bewerken of koud nabewerken verkregen
andere staven
profielen
holle staven voor boringen

Draad van ander gelegeerd staal:
7229.10
7229.20
7229.90

- van sneldraaistaal
- van siliciummangaanstaal
- ander
---- O ----
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Opmerkingen
1. Hoofdstuk 72. Aantekening 1
De begrippen "walsdraad" en "staven" zoals gedefinieerd in aantekening 1 l) en 1 m) op hoofdstuk
72, zijn uitgebreid met een verwijzing naar zogenaamde "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken". Dergelijke producten werden tot nu toe beschouwd als profielen. De posten 72.13 tot en
met 72.16, 72.21, 72.22, 72.27 en 72.28 zijn bij deze wijziging betrokken.
2. Hoofdstuk 72. Aanvullende aantekening 1 e)
In aanvullende aantekening 1 e) op hoofdstuk 72 is de definitie opgenomen voor siliciummangaanstaal. In deze definitie is het minimumgehalte aan koolstof komen te vervallen en is het toegestane maximumgehalte aan mangaan verhoogd: van 1,2 naar 1,9 gewichtspercent.
Door deze aanpassingen is de draagwijdte van de volgende onderverdelingen gewijzigd: 7227.20,
7227.90, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60, 7229.20 en 7229.90.
3. Onderverdelingen post 72.01
De onderverdelingen 7201.30 en 7201.40 zijn samengevoegd tot onderverdeling 7201.50.
4. Onderverdelingen post 72.08
Het onderscheid op basis van de rekgrens is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur van de
onderverdelingen van post 72.08 vereenvoudigd.
Daarnaast zijn in post 72.08 twee onderverdelingen opgenomen voor producten met in reliëf gewalste motieven (onderverdelingen 7208.10 en 7208.40) en drie onderverdelingen voor gebeitste producten (onderverdelingen 7208.25 tot en met 7208.27).
5. Onderverdelingen post 72.09
Het onderscheid op basis van de rekgrens is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur van de
onderverdelingen van post 72.09 vereenvoudigd.
6. Onderverdelingen post 72.10
Het onderscheid op basis van de rekgrens is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur van de
onderverdelingen van post 72.10 vereenvoudigd.
Daarentegen is onderscheid gemaakt tussen producten bekleed met aluminium-zinklegeringen (onderverdeling 7210.61) en de andere producten bekleed met aluminium (onderverdeling 7210.69).
7. Onderverdelingen post 72.11
Het onderscheid op basis van de rekgrens is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur van de
onderverdelingen van post 72.11 vereenvoudigd.
8. Onderverdelingen post 72.12
Het onderscheid op basis van de rekgrens is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur van de
onderverdelingen van post 72.12 vereenvoudigd.
9. Onderverdelingen post 72.13
Het onderscheid op basis van het koolstofgehalte is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur
van de onderverdelingen van post 72.13 vereenvoudigd.
10. Onderverdelingen post 72.14
Het onderscheid op basis van het koolstofgehalte is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur
van de onderverdelingen van post 72.14 vereenvoudigd.
Een nieuwe onderverdeling is opgenomen voor staven met een rechthoekige dwarsdoorsnede (onderverdeling 7214.91).
11. Onderverdelingen post 72.15
Het onderscheid op basis van het koolstofgehalte is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur
van de onderverdelingen van post 72.15 vereenvoudigd.
12. Onderverdelingen post 72.16
In de onderverdelingen 7216.60 en 7216.90 is nader onderscheid gemaakt tussen de profielen die
zijn vervaardigd van gewalste platte producten (onderverdelingen 7216.61 en 7216.91) en de andere
door koud bewerken of koud nabewerken verkregen profielen (onderverdelingen 7216.69 en 7216.99).
13. Onderverdelingen post 72.17
Het onderscheid op basis van het koolstofgehalte is komen te vervallen. Hierdoor is de structuur
van de onderverdelingen van post 72.17 vereenvoudigd.
14. Onderverdelingen post 72.18
Een nieuwe onderverdeling is opgenomen voor staven met een rechthoekige dwarsdoorsnede (onderverdeling 7218.91).
15. Onderverdelingen post 72.22
Een nieuwe onderverdeling is opgenomen voor staven met een rechthoekige dwarsdoorsnede (onderverdeling 7222.11).
16. Onderverdelingen post 72.25
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Een nieuwe onderverdeling is opgenomen voor producten van siliciumstaal met georiënteerde korrel
(onderverdeling 7225.11).
Daarnaast is een tweetal nieuwe onderverdelingen opgenomen voor verzinkte producten (onderverdelingen 7225.91 en 7225.92).
17. Onderverdelingen post 72.26
In post 72.26 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor producten van siliciumstaal met georiënteerde korrel (onderverdeling 7226.11).
Daarnaast is in post 72.26 een tweetal nieuwe onderverdelingen opgenomen voor verzinkte producten
(onderverdelingen 7226.93 en 7226.94).
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Hoofdstuk 73
Werken van gietijzer, van ijzer en van staal
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als "gietijzer" aangemerkt, de producten
verkregen door gieten, waarvan het gewichtspercentage ijzer dat van elk der andere elementen overtreft en die niet beantwoorden aan de definitie van staal als bedoeld bij
aantekening 1, onder d, op hoofdstuk 72.

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als "draad" aangemerkt, warm of koud gevormde producten waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede, ongeacht de vorm, niet
meer dan 16 mm bedraagt.

Postnr.

GS-code

73.01

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
7301.20

73.02

- damwandprofielen
- gelaste profielen
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
7302.20
7302.30

73.03

Omschrijving

7302.40
7302.90

- rails
- dwarsliggers
- wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels
- lasplaten en onderlegplaten
- andere

7303.00

Buizen, pijpen en holle profielen, van gietijzer

73.04

Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal:
7304.10
7304.21 7304.29 7304.31 7304.39 7304.41 7304.49 7304.51 7304.59 7304.90

73.05

- buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
- bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill
pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning:
- boorpijpen (drill pipes)
- andere
- andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:
- koud getrokken of koud gewalst
- andere
- andere, met rond profiel, van roestvrij staal:
- koud getrokken of koud gewalst
- andere
- andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:
- koud getrokken of koud gewalst
- andere
- andere
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:

7305.31 - 7305.39 - 7305.90 7305.11 7305.12 7305.19 7305.20

buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:
overlangs gelast, door booglassen onder poederdek
op andere wijze overlangs gelast
andere
bekledingsbuizen (casings) van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
andere, gelast:
overlangs gelast
andere
andere
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73.06

Andere buizen, pijpen en holle profielen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van
staal:
7306.10
7306.20
7306.30
7306.40
7306.50
7306.60
7306.90

73.07

- buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen
- bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning
- andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal
- andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal
- andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal
- andere, gelast, ander dan met rond profiel
- andere
Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken,
ellebogen, moffen), van gietijzer, van ijzer of van staal:

- gegoten:
7307.11 - - van niet-smeedbaar gietijzer
7307.19 - - andere
- andere, van roestvrij staal:
7307.21 - - flenzen
7307.22 - - ellebogen, bochten en moffen,
7307.23 - - hulpstukken, door stomplassen
7307.29 - - andere
- andere:
7307.91 - - flenzen
7307.92 - - ellebogen, bochten en moffen,
7307.93 - - hulpstukken, door stomplassen
7307.99 - - andere
73.08

73.09

met schroefdraad
te bevestigen

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustraden), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 94.06; platen, staven, profielen, buizen en
dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik
in constructiewerken:
7308.10
7308.20
7308.30
7308.40
7308.90

-

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 warmteisolerende bekleding

73.10

bruggen en brugdelen
vakwerkmasten en andere masten
deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels
steiger-, bekistings-, steun- en stutmateriaal
andere

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

7310.21 - 7310.29 - 73.11

met schroefdraad
te bevestigen

7311.00

73.12

met een inhoudsruimte van 50 l of meer
met een inhoudsruimte van minder dan 50 l:
blikken die door solderen of door felsen worden gesloten
andere

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van gietijzer,
van ijzer of van staal
Kabels, strengen, lengen en dergelijke artikelen, van ijzer of van staal, niet
geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit:

7312.10
7312.90

- kabels en strengen
- andere
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73.13

7313.00

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

73.14

Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van ijzerdraad of van staaldraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken
van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal:
7314.12 7314.13 7314.14 7314.19 7314.20

-

7314.31 - 7314.39 - 7314.41 - 7314.42 - 7314.49 - 7314.50 73.15

geweven metaaldoek:
eindeloos metaaldoek voor machines, van roestvrij staal
ander eindeloos metaaldoek voor machines
ander geweven metaaldoek, van roestvrij staal
ander
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
ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten gelast:
verzinkt
ander
ander metaaldoek, metaalgaas en traliewerk:
verzinkt
bekleed met kunststof
ander
plaatgaas

Kettingen en delen daarvan, van gietijzer, van ijzer of van staal:
7315.81 - 7315.82 - 7315.89 - 7315.90 7315.11 7315.12 7315.19 7315.20

scharnierende kettingen en delen daarvan:
rolkettingen
andere kettingen
delen
sneeuwkettingen
andere kettingen:
damkettingen
andere kettingen, met gelaste schakels
andere
andere delen

73.16

7316.00

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

73.17

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

73.18

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:
7318.11 7318.12 7318.13 7318.14 7318.15 -

-

7318.16 - 7318.19 - 7318.21 - 7318.22 - 7318.23 - 7318.24 - 7318.29 - 73.19

artikelen met schroefdraad:
kraagschroeven
andere houtschroeven, met uitzondering van oogschroeven en schroefhaken
oogschroeven en schroefhaken
zelftappende schroeven
andere schroeven en bouten, ook indien met bijbehorende moeren of sluitringen
moeren
andere
artikelen zonder schroefdraad:
veerringen en andere verende sluitringen
andere sluitringen
massieve klinknagels en klinkbouten
splitpennen en splitbouten, stelpennen en stelbouten en spieën
andere

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:
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7319.10 7319.20 7319.30 7319.90 73.20

naainaalden, stopnaalden of borduurnaalden
veiligheidsspelden
andere spelden
andere

Veren en veerbladen, van ijzer of van staal:
7320.10 - bladveren en veerbladen daarvoor
7320.20 - schroefveren
7320.90 - andere

73.21

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:
7321.11 7321.12 7321.13 -

kook- of braadtoestellen en bordenwarmers:
- voor gas of voor gas en andere brandstof
- voor vloeibare brandstof
- voor vaste brandstof
- andere toestellen:
7321.81 - - voor gas of voor gas en andere brandstof
7321.82 - - voor vloeibare brandstof
7321.83 - - voor vaste brandstof
7321.90 - delen
73.22

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 - - van gietijzer
7322.19 - - andere
7322.90 - andere

73.23

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
7323.91 7323.92 7323.93 7323.94 7323.99 -

73.24

- ijzerwol en staalwol; sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
- andere:
- van gietijzer, niet geëmailleerd
- van gietijzer, geëmailleerd
- van roestvrij staal
- van ijzer of van staal, geëmailleerd
- andere
Toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan, van gietijzer,
van ijzer of van staal:

7324.10

7324.21 - 7324.29 - 7324.90 73.25

Andere gegoten werken van ijzer of van staal:
7325.10

7325.91 - 7325.99 - 73.26

gootstenen en wasbakken van roestvrij staal
badkuipen:
van gietijzer, ook indien geëmailleerd
andere
andere, delen daaronder begrepen

van niet-smeedbaar gietijzer
andere:
kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines
andere

Andere werken van ijzer of van staal:
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7326.11 7326.19 7326.20
7326.90

-

gesmeed of gestampt, doch niet verder bewerkt:
kogels en dergelijke artikelen voor breekmachines
andere
werken van ijzer- of staaldraad
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 73.04
Onderverdeling 7304.20 is nader opgesplitst in een onderverdeling voor boorpijpen (onderverdeling
7304.21 en bekledingsbuizen en exploitatiebuizen (onderverdeling 7304.29).
2. Post 73.05
De tekst van post 73.05 is redactioneel aangepast.
3. Onderverdelingen post 73.14
De structuur en de teksten van de onderverdelingen van post 73.14 zijn aangepast. Hiermee is beoogd een betere afbakening te krijgen tussen de diverse groepen producten.
Bij de groep geweven metaaldoek zijn nadere opsplitsingen gemaakt voor eindeloos metaaldoek voor
machines (onderverdelingen 7314.12 en 7314.13).
In onderverdeling 7314.30 is onderscheid gemaakt tussen verzinkt metaalgaas en traliewerk, op de
kruispunten gelast (onderverdeling 7314.31) en ander metaalgaas en traliewerk, op de kruispunten
gelast (onderverdeling 7314.39).
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Hoofdstuk 74
Koper en werken van koper
Aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
geraffineerd koper:
metaal bevattende 99,85 of meer gewichtspercenten koper; en
metaal bevattende 97,5 of meer gewichtspercenten koper, voor zover het gehalte aan
enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet niet overschrijdt:
Element
Gehaltelimiet in gewichtspercenten
Ag
zilver
As
arsenicum
Cd
cadmium
1,3
Cr
chroom
Mg
magnesium
Pb
lood
S
zwavel
Sn
tin
Te
tellurium
Zn
zink
Zr
zirkonium
andere elementen*), elk
0,3
b)

c)

d)

e)

f)

0,25
0,5
1,4
0,8
1,5
0,7
0,8
0,8
1
0,3

*)
Andere elementen zijn bijvoorbeeld Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
koperlegeringen:
metaal, ander dan niet-geraffineerd koper, waarin het gewichtspercentage koper dat
van elk der andere elementen overtreft, voor zover:
1)
het gehalte aan ten minste een van de andere elementen hoger is dan de limiet
opgenomen in de tabel onder a hiervoor; of
2)
het totale gehalte aan deze andere elementen 2,5 gewichtspercenten overtreft;
toeslaglegeringen:
legeringen die naast andere elementen meer dan 10 gewichtspercenten koper bevatten,
die praktisch niet vervormbaar zijn en gebruikt worden, hetzij als toeslag bij de
vervaardiging van andere legeringen, hetzij als reductiemiddel, als ontzwavelingsmiddel of voor dergelijk gebruik in de non-ferrometallurgie. Fosforkoperverbindingen die meer dan 15 gewichtspercenten fosfor bevatten, vallen echter onder post
28.48;
staven:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een
over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal,
een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen. Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn
bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het
karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken.
Wire-bars en billets waarvan de uiteinden zijn aangepunt of op een andere wijze
zijn bewerkt, enkel om het inbrengen in de machines waarmede zij zullen worden verwerkt tot bijvoorbeeld walsdraad of buizen te vergemakkelijken, worden evenwel als
ruw koper bedoeld bij post 74.03 aangemerkt;
profielen:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen
verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen,
bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel
grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben
verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
draad:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over
de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een
rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen.
Voor de toepassing van post 74.14 worden echter uitsluitend als "draad" aangemerkt,
producten, ook indien opgerold, waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede,
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g)

h)

ongeacht de vorm, niet meer dan 6 mm bedraagt;
platen, bladen en strippen:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 74.03),
ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen "gewijzigde rechthoeken" waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben
van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte
niet overtreft,
anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover
zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.
Onder de posten 74.09 en 74.10 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan
wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;
buizen en pijpen:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een
ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige
convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn. Als buizen en
pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede in de vorm van
een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek, die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de
dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad voorzien, uitgeboord,
van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen,
kragen of ringen voorzien.

Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):
legeringen van koper en zink, ook indien met andere elementen. Indien andere elementen aanwezig zijn:
overtreft het gewichtspercentage zink dat van elk van die andere elementen;
is het eventuele nikkelgehalte lager dan 5 gewichtspercenten (zie kopernikkel-zinklegeringen (nieuwzilver));
is het eventuele tingehalte lager dan 3 gewichtspercenten (zie kopertinlegeringen (brons));
b)
koper-tinlegeringen (brons):
legeringen van koper en tin, ook indien met andere elementen. Indien andere elementen aanwezig zijn, overtreft het gewichtspercentage tin dat van elk van die andere
elementen. Indien echter het tingehalte 3 gewichtspercenten of hoger is, mag het
gehalte aan zink dat aan tin overtreffen, doch moet dan lager dan 10 gewichtspercenten zijn;
c)
koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver):
legeringen van koper, nikkel en zink, ook indien met andere elementen. Het nikkelgehalte is 5 gewichtspercenten of hoger (zie koper-zinklegeringen (messing of geelkoper));
d)
koper-nikkellegeringen:
legeringen van koper en nikkel, ook indien met andere elementen, maar in geen geval
bevattende meer dan 1 gewichtspercent zink. Indien andere elementen aanwezig zijn
overtreft het gewichtspercentage nikkel dat van elk van die andere elementen.

GS-code

74.01

74.02

Omschrijving
Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper):

7401.10
7401.20
7402.00

74.03

- kopersteen of ruwsteen
- cementkoper (neergeslagen koper)
Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren
Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:

7403.11 7403.12 7403.13 7403.19 7403.21 7403.22 7403.23 7403.29 -

-

geraffineerd koper:
kathoden en in stukken gesneden kathoden
wire-bars
billets
andere
koperlegeringen:
koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)
koper-tinlegeringen (brons)
koper-nikkellegeringen of koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)
andere koperlegeringen (andere dan de toeslaglegeringen bedoeld bij post

235

74.05)
74.04

7404.00

Resten en afval, van koper

74.05

7405.00

Toeslaglegeringen van koper

74.06

Poeder en schilfers, van koper:
7406.10
7406.20

74.07

- poeder, andere dan met lamellaire structuur
- poeder met lamellaire structuur; schilfers
Staven en profielen, van koper:

7407.10

7407.21 - 7407.22 - 7407.29 - 74.08

van geraffineerd koper
van koperlegeringen:
van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)
van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)
andere

Draad van koper:
- van geraffineerd koper:
7408.11 - - waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 6 mm overtreft
7408.19 - - ander
- van koperlegeringen:
7408.21 - - van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)
7408.22 - - van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)
7408.29 - - ander

74.09

Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm:
- van geraffineerd koper:
7409.11 - - opgerold
7409.19 - - andere
- van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):
7409.21 - - opgerold
7409.29 - - andere
- van koper-tinlegeringen (brons):
7409.31 - - opgerold
7409.39 - - andere
7409.40 - van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)
7409.90 - van andere koperlegeringen

74.10

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 - - van geraffineerd koper
7410.12 - - van koperlegeringen
- op een drager:
7410.21 - - van geraffineerd koper
7410.22 - - van koperlegeringen

74.11

Buizen en pijpen, van koper:
7411.10

7411.21 - 7411.22 - 7411.29 74.12

van geraffineerd koper
van koperlegeringen:
van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper)
van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver)
andere

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van koper (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen):
7412.10
7412.20

- van geraffineerd koper
- van koperlegeringen
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74.13

7413.00

74.14

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet-geïsoleerd voor het
geleiden van elektriciteit
Metaaldoek (eindeloos metaaldoek daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van koperdraad; plaatgaas verkregen door het uitrekken van plaat- of
bandkoper:

7414.20
7414.90
74.15

- metaaldoek
- ander
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

7415.31 7415.32 7415.39 -

-

74.16

7416.00

Veren van koper

74.17

7417.00

Komforen en andere huishoudelijke verwarmingstoestellen, niet-elektrisch, alsmede delen daarvan, van koper

7415.21 7415.29 -

74.18

draadnagels, spijkers, punaises, aangepunte krammen en dergelijke artikelen
andere artikelen, zonder schroefdraad:
sluitringen (veerringen en andere verende sluitringen daaronder begrepen)
andere
andere artikelen, met schroefdraad:
houtschroeven
andere schroeven; bouten en moeren
andere

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 - - sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
7418.19 - - andere
7418.20 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan

74.19

Andere werken van koper:
7419.10

7419.91 - 7419.99 - -

kettingen en delen daarvan
andere:
gegoten, gevormd, gestampt of gesmeed, doch niet verder bewerkt
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 74.14
In post 74.14 is onderverdeling 7414.10 vervangen door onderverdeling 7414.20, terwijl de draagwijdte van die onderverdeling is uitgebreid tot alle soorten, binnen post 74.14 vallend metaaldoek.
2. Onderverdelingen post 74.18
In post 74.18 is onderverdeling 7418.10 opgesplitst, zodat sponsen, schuurlappen, schuurhandjes
en dergelijke artikelen afzonderlijke zijn vermeld (onderverdeling 7418.11). De overige producten
van onderverdeling 7418.10 vallen onder onderverdeling 7418.19.
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Hoofdstuk 75
Nikkel en werken van nikkel
Aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
staven:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een
over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, in de vorm van een cirkel, een ovaal,
een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen. Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn
bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het
karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b)
profielen:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen
verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen,
bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel
grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben
verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c)
draad:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over
de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een
rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen;
d)
platen, bladen en strippen:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 75.02),
ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen "gewijzigde rechthoeken" waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben
van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte
niet overtreft,
anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover
zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.
Onder post 75.06 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het
karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;
e)
buizen en pijpen:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een
ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige
convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn.
Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede
in de vorm van een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek, die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad
voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.

Aanvullende aantekeningen
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
niet-gelegeerd nikkel:
metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten nikkel en kobalt samen, voor zover:
1)
het kobaltgehalte niet hoger is dan 1,5 gewichtspercent, en
2)
het gehalte aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet
niet overschrijdt:
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b)

2.

Postnr.

Element
Gehaltelimiet in gewichtspercenten
Fe ijzer
0,5
O zuurstof
0,4
andere elementen, elk 0,3
nikkellegeringen:
metaal waarin het gewichtspercentage nikkel dat van elk der andere elementen overtreft, voor zover:
1)
het kobaltgehalte hoger is dan 1,5 gewichtspercent,
2)
het gehalte aan ten minste een van de andere elementen hoger is dan de limiet
opgenomen in de tabel onder a hiervoor, of
3)
het totale gehalte aan andere elementen dan nikkel en kobalt 1 gewichtspercent
overtreft.

Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 1, onder c, op dit hoofdstuk, worden voor
de toepassing van onderverdeling 7508.10 echter uitsluitend als "draad" aangemerkt, producten, ook indien opgerold, waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede, ongeacht
de vorm, niet meer dan 6 mm bedraagt.

GS-code

75.01

Omschrijving
Nikkelmatte, nikkeloxydesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie:

7501.10
7501.20
75.02

- nikkelmatte
- nikkeloxydesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie
Ruw nikkel:

7502.10
7502.20

- niet-gelegeerd nikkel
- nikkellegeringen

75.03

7503.00

Resten en afval, van nikkel

75.04

7504.00

Poeder en schilfers, van nikkel

75.05

Staven, profielen en draad, van nikkel:
- staven en profielen:
7505.11 - - van niet-gelegeerd nikkel
7505.12 - - van nikkellegeringen
- draad:
7505.21 - - van niet-gelegeerd nikkel
7505.22 - - van nikkellegeringen

75.06

Platen, bladen en strippen, van nikkel:
7506.10
7506.20

75.07

- van niet-gelegeerd nikkel
- van nikkellegeringen
Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van nikkel:

- buizen en pijpen:
7507.11 - - van niet-gelegeerd nikkel
7507.12 - - van nikkellegeringen
7507.20 - hulpstukken voor buisleidingen
75.08

Andere werken van nikkel:
7508.10 - metaaldoek en metaalgaas, van nikkeldraad
7508.90 - andere
---- O ----

Opmerkingen
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1. Hoofdstuk 75. Aanvullende aantekening 2
Op hoofdstuk 75 is een nieuwe aanvullende aantekening opgenomen, waarin voor de toepassing van
onderverdeling 7508.10 een nadere omschrijving is gegeven van draad (maximale afmeting van de
dwarsdoorsnede, ongeacht de vorm, niet meer dan 6 mm).
2. Structuur post 75.08
De inhoud van post 75.08 is verdeeld over twee onderverdelingen: metaaldoek en metaalgaas, van
nikkeldraad (onderverdeling 7508.10) en andere werken van nikkel (onderverdeling 7508.90).
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Hoofdstuk 76
Aluminium en werken van aluminium
Aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
staven:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een
over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede, in de vorm van een cirkel, een ovaal,
een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen), dient de dikte een tiende van de breedte te overtreffen. Als staven worden eveneens aangemerkt
gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn
bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het
karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b)
profielen:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen
verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen,
bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel
grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben
verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c)
draad:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over
de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een
rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen;
d)
platen, bladen en strippen:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 76.01),
ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen "gewijzigde rechthoeken" waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben
van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte
niet overtreft,
anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover
zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.
Onder de posten 76.06 en 76.07 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan
wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;
e)
buizen en pijpen:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een
ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige
convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn.
Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede
in de vorm van een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben,
voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde
dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad voorzien,
uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van
flenzen, kragen of ringen voorzien.

Aanvullende aantekeningen
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
niet-gelegeerd aluminium:
metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten aluminium, voor zover het gehalte
aan enig ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet niet overschrijdt:
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Element
Fe + Si (ijzer en silicium samen)
andere elementen 1), elk 0,1 2)

Gehaltelimiet in gewichtspercenten
1

1)
2)
b)

2.

Postnr.

Andere elementen zijn bijvoorbeeld Cr, Cu, Mg, Ni, Zn.
Een kopergehalte van meer dan 0,1 doch niet meer dan 0,2 percent is toelaatbaar, voor zover noch het chroomgehalte noch het mangaangehalte hoger is dan
0,05 percent.
aluminiumlegeringen:
metaal waarin het gewichtspercentage aluminium dat van elk der andere elementen
overtreft, voor zover:
1)
het gehalte aan ten minste een der andere elementen, of het gehalte aan ijzer
en silicium samen hoger is dan de limiet opgenomen in de tabel onder a hiervoor, of
2)
het totale gehalte aan deze andere elementen 1 gewichtspercent overtreft.

Niettegenstaande het bepaalde in aantekening 1, onder c, op dit hoofdstuk, worden voor
de toepassing van onderverdeling 7616.91 echter uitsluitend als "draad" aangemerkt, producten, ook indien opgerold, waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede, ongeacht
de vorm, niet meer dan 6 mm bedraagt.

GS-code

76.01

76.02

Omschrijving
Ruw aluminium:

7601.10
7601.20

- niet-gelegeerd aluminium
- aluminiumlegeringen

7602.00

Resten en afval, van aluminium

76.03

Poeder en schilfers, van aluminium:
7603.10
7603.20

76.04

- poeder, ander dan met lamellaire structuur
- poeder met lamellaire structuur; schilfers
Staven en profielen, van aluminium:

7604.10

7604.21 - 7604.29 - 76.05

van niet-gelegeerd aluminium
van aluminiumlegeringen:
holle profielen
andere

Draad van aluminium:
- van niet-gelegeerd aluminium:
7605.11 - - waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft
7605.19 - - ander
- van aluminiumlegeringen:
7605.21 - - waarvan de grootste afmeting der dwarsdoorsnede 7 mm overtreft
7605.29 - - ander

76.06

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm:
- vierkant of rechthoekig:
7606.11 - - van niet-gelegeerd aluminium
7606.12 - - van aluminiumlegeringen
- andere:
7606.91 - van niet-gelegeerd aluminium
7606.92 - van aluminiumlegeringen

76.07

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
7607.19 - - ander
7607.20 - op een drager
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76.08

76.09

Buizen en pijpen, van aluminium:
7608.10
7608.20

- van niet-gelegeerd aluminium
- van aluminiumlegeringen

7609.00

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken,
ellebogen, moffen), van aluminium

76.10

76.11

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 94.06; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van aluminium,
gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken:
7610.10
7610.90

- deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels
- andere

7611.00

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

76.12

76.13

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
7612.90

- soepele tubes (bijvoorbeeld voor tandpasta)
- andere

7613.00

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium

76.14

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor
het geleiden van elektriciteit:
7614.10
7614.90

76.15

- met een kern van staal
- andere

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 - - sponsen, schuurlappen, schuurhandjes en dergelijke artikelen voor het schuren, voor het polijsten of voor dergelijke doeleinden
7615.19 - - andere
7615.20 - toiletartikelen en sanitaire artikelen, alsmede delen daarvan

76.16

Andere werken van aluminium:
7616.10

- draadnagels, spijkers, aangepunte krammen, schroeven, bouten, moeren, haken
met schroefdraad, klinknagels en klinkbouten, splitpennen, spiebouten, spieën, sluitringen en dergelijke artikelen
- andere:
7616.91 - - metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad
7616.99 - - andere
---- O ----
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Opmerkingen
1. Hoofdstuk 76. Aanvullende aantekening 2
Op hoofdstuk 76 is een nieuwe aanvullende aantekening opgenomen, waarin voor de toepassing van
onderverdeling 7616.91 een nadere omschrijving is gegeven van draad (maximale afmeting van de
dwarsdoorsnede, ongeacht de vorm, niet meer dan 6 mm).
2. Onderverdelingen post 76.15
In post 76.15 is onderverdeling 7615.10 opgesplitst, zodat sponsen, schuurlappen, schuurhandjes
en dergelijke artikelen afzonderlijke zijn vermeld (onderverdeling 7615.11). De overige producten
van onderverdeling 7615.10 vallen onder onderverdeling 7615.19.
3. Onderverdelingen post 76.16
De inhoud van onderverdeling 7616.90 is verdeeld over twee onderverdelingen: metaaldoek, metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad (onderverdeling 7616.91) en andere werken van aluminium
(onderverdeling 7616.99).
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Hoofdstuk 77
(Gereserveerd)
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Hoofdstuk 78
Lood en werken van lood
Aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
staven:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een
over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal,
een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen. Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn
bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het
karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b)
profielen:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen
verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen,
bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel
grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben
verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c)
draad:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over
de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een
rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen;
d)
platen, bladen en strippen:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 78.01),
ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen "gewijzigde rechthoeken" waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben
van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte
niet overtreft,
anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover
zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.
Onder post 78.04 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het
karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;
e)
buizen en pijpen:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een
ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige
convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn.
Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede
in de vorm van een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben,
voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde
dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad voorzien,
uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van
flenzen, kragen of ringen voorzien.

Aanvullende aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt onder "geraffineerd lood" verstaan:
metaal bevattende 99,9 of meer gewichtspercenten lood, voor zover het gehalte aan enig
ander element de in de navolgende tabel opgenomen limiet niet overschrijdt:
Element
Ag
zilver

Gehaltelimiet in gewichtspercenten
0,02
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As
arsenicum
Bi
bismut
Ca
calcium
Cd
cadmium
Cu
koper
Fe
ijzer
S zwavel
Sb
antimoon
Sn
tin
Zn
zink
andere (bijvoorbeeld Te), elk 0,001

Postnr.

GS-code

78.01

0,005
0,05
0,002
0,002
0,08
0,002
0,002
0,005
0,005
0,002

Omschrijving
Ruw lood:

7801.10

7801.91 - 7801.99 - -

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

78.02

7802.00

Resten en afval, van lood

78.03

7803.00

Staven, profielen en draad, van lood

78.04

Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood:
- platen, bladen en strippen:
7804.11 - - bladen en strippen, met een dikte van niet meer dan 0,2 mm (de dikte van de
drager niet meegerekend)
7804.19 - - andere
7804.20 - poeder en schilfers

78.05

7805.00

Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van lood

78.06

7806.00

Andere werken van lood
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 79
Zink en werken van zink
Aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
staven:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een
over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal,
een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen. Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn
bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het
karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b)
profielen:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen
verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen,
bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel
grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben
verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c)
draad:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over
de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een
rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen;
d)
platen, bladen en strippen:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 79.01),
ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen "gewijzigde rechthoeken" waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben
van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte
niet overtreft,
anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover
zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.
Onder post 79.05 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het
karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;
e)
buizen en pijpen:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een
ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige
convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn.
Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede
in de vorm van een vierkant, een rechthoek, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe veelhoek die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben,
voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is en dezelfde
vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor vermelde
dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad voorzien,
uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van
flenzen, kragen of ringen voorzien.

Aanvullende aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
niet-gelegeerd zink:
metaal bevattende 97,5 of meer gewichtspercenten zink;
b)
zinklegeringen:
metaal waarin het gewichtspercentage zink dat van elk der andere elementen ove rtreft, voor zover het totale gehalte aan deze andere elementen 2,5 gewichtspercen-
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c)

Postnr.

ten overtreft;
zinkstof:
zeer fijn poeder bestaande uit bolvormige deeltjes, verkregen door condensatie van
zinkdampen. Ten minste 80 gewichtspercenten ervan moeten door een zeef met een
maaswijdte van 63 micrometer gaan. Het moet 85 of meer gewichtspercenten metallisch
zink bevatten.

GS-code

79.01

Omschrijving
Ruw zink:

- niet-gelegeerd zink:
7901.11 - - bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink
7901.12 - - bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink
7901.20 - zinklegeringen
79.02

7902.00

79.03

Resten en afval, van zink
Zinkstof; poeder en schilfers, van zink:

7903.10
7903.90

- zinkstof
- andere

79.04

7904.00

Staven, profielen en draad, van zink

79.05

7905.00

Platen, bladen en strippen, van zink

79.06

7906.00

Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van zink

79.07

7907.00

Andere werken van zink
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 79.07
De onderverdelingen van post 79.07 (7907.10 en 7907.90) zijn geschrapt. De nieuwe code is
7907.00.
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Hoofdstuk 80
Tin en werken van tin
Aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
staven:
niet-opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een
over de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal,
een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen. Als staven worden eveneens aangemerkt gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen en afmetingen, die verder zijn
bewerkt dan enkel grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het
karakter hebben verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
b)
profielen:
gewalste, getrokken, geperste of gesmede producten, dan wel door buigen of vouwen
verkregen producten, ook indien opgerold, met een over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, die niet beantwoorden aan de definities van staven, draad, platen,
bladen, strippen, buizen of pijpen. Als profielen worden eveneens aangemerkt, gegoten of gesinterde producten met dezelfde vormen, die verder zijn bewerkt dan enkel
grof afgebraamd, voor zover bedoelde producten daardoor niet het karakter hebben
verkregen van onder andere posten in te delen artikelen of werken;
c)
draad:
opgerolde, massieve producten, gewalst, getrokken, geperst of gesmeed, met een over
de gehele lengte gelijke dwarsdoorsnede in de vorm van een cirkel, een ovaal, een
rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige convexe
veelhoek (daaronder begrepen "afgeplatte cirkels" en "gewijzigde rechthoeken",
waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke lengte zijn). Producten met een rechthoekige, vierkante, driehoekige of veelhoekige dwarsdoorsnede
mogen over de gehele lengte afgeronde hoeken hebben. Bij producten met een rechthoekige dwarsdoorsnede ("gewijzigde rechthoeken" daaronder begrepen) dient de dikte
een tiende van de breedte te overtreffen;
d)
platen, bladen en strippen:
massieve, platte producten (andere dan de ruwe producten bedoeld bij post 80.01),
ook indien opgerold, met een rechthoekige dwarsdoorsnede (daaronder begrepen "gewijzigde rechthoeken" waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden de vorm hebben
van een convexe cirkelboog en de beide andere zijden recht, parallel en van gelijke
lengte zijn), ook indien met afgeronde hoeken, met gelijkblijvende dikte, en die:
vierkant of rechthoekig zijn en waarvan de dikte een tiende van de breedte
niet overtreft,
anders dan vierkant of rechthoekig zijn, ongeacht de afmetingen, voor zover
zij niet het karakter hebben van elders bedoelde artikelen of werken.
Onder de posten 80.04 en 80.05 blijven ingedeeld platen, bladen en strippen, voorzien van motieven (bijvoorbeeld groeven, ribbels, wafels, ruiten, druppels), dan
wel geperforeerd, gegolfd, gepolijst of bekleed, voor zover zij door deze bewerkingen niet het karakter hebben verkregen van elders bedoelde artikelen of werken;
e)
buizen en pijpen:
holle producten, ook indien opgerold, waarvan de over de gehele lengte gelijke
dwarsdoorsnede, met slechts één omsloten holte, de vorm heeft van een cirkel, een
ovaal, een rechthoek, een vierkant, een gelijkzijdige driehoek of een regelmatige
convexe veelhoek, en waarvan de wanden overal van gelijke dikte zijn.
Als buizen en pijpen worden eveneens aangemerkt, producten met een dwarsdoorsnede
in de vorm van een vierkant, van een rechthoek, van een gelijkzijdige driehoek of
van een regelmatige convexe veelhoek die over de gehele lengte afgeronde hoeken mogen hebben, voor zover de dwarsdoorsnede aan binnen- en buitenzijde concentrisch is
en dezelfde vorm en dezelfde oriëntatie heeft. De buizen en pijpen met de hiervoor
vermelde dwarsdoorsneden mogen zijn gepolijst, bekleed, gebogen, van schroefdraad
voorzien, uitgeboord, van gaten voorzien, vernauwd of verwijd, taps toelopend gemaakt of van flenzen, kragen of ringen voorzien.

Aanvullende aantekening
1.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a)
niet-gelegeerd tin:
metaal bevattende 99 of meer gewichtspercenten tin, voor zover het gehalte aan
eventueel aanwezig bismut of koper lager is dan de in de navolgende tabel opgenomen
limiet:
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b)

Postnr.

Element
Gehaltelimiet in gewichtspercenten
Bi
bismut
0,1
Cu
koper
0,4
tinlegeringen:
metaal waarin het gewichtspercentage tin dat van elk der andere elementen overtreft, voor zover:
1)
het totale gehalte aan deze andere elementen 1 gewichtspercent overtreft, of
2)
het gehalte aan bismut of koper gelijk is aan of hoger is dan de limiet opgenomen in de tabel onder a hiervoor.

GS-code

80.01

Omschrijving
Ruw tin:

8001.10
8001.20

- niet-gelegeerd tin
- tinlegeringen

80.02

8002.00

Resten en afval, van tin

80.03

8003.00

Staven, profielen en draad, van tin

80.04

8004.00

Platen, bladen en strippen, van tin, met een dikte van meer dan 0,2 mm

80.05

8005.00

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, van tin

80.06

8006.00

Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van tin

80.07

8007.00

Andere werken van tin
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 80.05
De onderverdelingen van post 80.05 (8005.10 en 8005.20) zijn geschrapt. De nieuwe code is
8005.00.
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Hoofdstuk 81
Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen
Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

De definities van "staven", "profielen", "draad", "platen, bladen en strippen" in aantekening 1 op hoofdstuk 74 gelden "mutatis mutandis" voor dit hoofdstuk.

GS-code

81.01

Omschrijving
Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:

8101.10

- poeder
- andere:
8101.91 - - ruw wolfraam, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; resten en afval
8101.92 - - staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen
en strippen
8101.93 - - draad
8101.99 - - andere
81.02

Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:
8102.10

- poeder
- andere:
8102.91 - - ruw molybdeen, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; resten en afval
8102.92 - - staven, andere dan enkel door sinteren verkregen, profielen, platen, bladen
en strippen
8102.93 - - draad
8102.99 - - andere
81.03

Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:
8103.10
8103.90

81.04

Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:
8104.11 8104.19 8104.20
8104.30
8104.90

81.05

ruw magnesium:
bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium
ander
resten en afval
draaisel en korrels, gekalibreerd; poeder
andere

8105.90

- kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; ruw kobalt;
resten en afval; poeder
- andere

8106.00

Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

81.07

Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:
8107.10
8107.90

- ruw cadmium; resten en afval; poeder
- andere
Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:

8108.10
8108.90

- ruw titaan; resten en afval; poeder
- andere

81.08

81.09

-

Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:
8105.10

81.06

- ruw tantaal, enkel door sinteren verkregen staven daaronder begrepen; resten
en afval; poeder
- andere

Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen:
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8109.10
8109.90

- ruw zirkonium; resten en afval; poeder
- andere

81.10

8110.00

Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

81.11

8111.00

Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

81.12

Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium,
niobium (columbium), rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen,
resten en afval daaronder begrepen:
8112.91 - 8112.99 - 8112.11 8112.19 8112.20
8112.30
8112.40

81.13

8113.00

beryllium:
ruw; resten en afval; poeder
andere
chroom
germanium
vanadium
andere:
ruw; resten en afval; poeder
andere

Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 82
Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van
onedel metaal
Aantekeningen
1.

Behalve waar het gaat om soldeer-, blaas- of brandlampen, veldsmidsen, slijpstenen met
hand- of voetaandrijving, manicure- en pedicurestellen en de artikelen bedoeld bij post
82.09, omvat dit hoofdstuk uitsluitend artikelen waarvan het snijdend of werkzaam deel
bestaat uit:
a)
onedel metaal;
b)
metaalcarbide of cermet;
c)
natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, in een
houder van onedel metaal, metaalcarbide of cermet;
d)
schuur-, slijp- of polijstmiddelen, op een drager van onedel metaal, voor zover de
artikelen tanden, kanten of andere snijdende of verspanende delen bezitten die hun
karakter en functie niet hebben verloren na het opbrengen van de schuur-, slijp- of
polijstmiddelen.

2.

Delen van onedel metaal van de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, worden ingedeeld onder de post waartoe die artikelen behoren, met uitzondering van de delen die elders zijn
genoemd en met uitzondering van de gereedschaphouders voor handgereedschap bedoeld bij
post 84.66. Delen voor algemeen gebruik, in de zin van aantekening 2 op afdeling XV,
zijn evenwel steeds uitgezonderd van dit hoofdstuk.
Dit hoofdstuk omvat niet, koppen, kammen, snijbladen en mesjes voor elektrische scheerapparaten of voor elektrische tondeuses (post 85.10).

3.

Stellen bestaande uit een of meer messen als bedoeld bij post 82.11 en een ten minste
gelijk aantal artikelen als bedoeld bij post 82.15, moeten worden ingedeeld onder post
82.15.

Postnr.

GS-code

82.01

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,
heggescharen, wiggen en ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw:
8201.10
8201.20
8201.30
8201.40
8201.50
8201.60
8201.90

82.02

-

spaden en schoppen
gaffels, rieken en vorken
houwelen, hakken, harken en schoffels
bijlen, houthiepen, kloofmessen en dergelijk gereedschap om te hakken of te
kloven
- met één hand te bedienen snoeischaren en wildscharen
- heggescharen en andere met twee handen te bedienen scharen
- ander handgereedschap voor de land-, tuin- of bosbouw
Handzagen; zaagbladen van alle soorten (freeszagen en ongetande zaagbladen
daaronder begrepen):

8202.10
8202.20
8202.31 8202.39 8202.40
8202.91 8202.99 82.03

-

handzagen
bladen voor lintzagen
bladen voor cirkelzagen (freeszagen daaronder begrepen):
met werkzaam deel van staal
andere, delen daaronder begrepen
zaagkettingen
andere zaagbladen:
rechte zaagbladen voor metaalbewerking
andere

Vijlen, raspen, tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten, metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke), pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk handgereedschap:
8203.10
8203.20
8203.30
8203.40

82.04

Omschrijving

- vijlen, raspen en dergelijk gereedschap
- tangen (ook buig-, snij- en ponstangen), pincetten en dergelijk gereedschap
- metaalscharen (blikscharen, plaatscharen en dergelijke) en dergelijk gereedschap
- pijpsnijders, boutenscharen, holpijpen en dergelijk gereedschap
Moersleutels (handgereedschap), dynamometrische moersleutels en inbussleutels
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daaronder begrepen; uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat:
- moersleutels (inbussleutels daaronder begrepen):
8204.11 - - niet verstelbaar
8204.12 - - verstelbaar
8204.20 - uitwisselbare doppen van dopsleutels, ook indien met handvat
82.05

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:
8205.51 - 8205.59 - 8205.60 8205.70 8205.80 8205.90 -

82.06

8205.10
8205.20
8205.30
8205.40

boorgereedschap en gereedschap voor het snijden of tappen van schroefdraad
hamers en voorhamers
schaven, beitels, gutsen en dergelijk houtsnijgereedschap
schroevedraaiers
ander handgereedschap (glassnijders daaronder begrepen):
voor huishoudelijk gebruik
ander
soldeer-, blaas- en brandlampen
bankschroeven, lijmknechten, pijpklemmen en dergelijke
aambeelden; veldsmidsen; slijpstenen met hand- of voetaandrijving
stellen, bestaande uit artikelen van twee of meer van de bovengenoemde onderverdelingen

8206.00

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 82.02 tot en
met 82.05, opgemaakt voor de verkoop in het klein

82.07

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 - - waarvan het werkzaam deel bestaat uit cermets
8207.19 - - andere, delen daaronder begrepen
8207.20 - trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken
van metalen
8207.30 - gereedschap voor het stampen en stansen
8207.40 - gereedschap voor het draadtappen en -snijden
8207.50 - gereedschap voor het boren, andere dan grond- en gesteenteboren
8207.60 - gereedschap voor het ruimen of kotteren
8207.70 - gereedschap voor het frezen
8207.80 - gereedschap voor het draaien
8207.90 - ander verwisselbaar gereedschap

82.08

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen:
8208.10
8208.20
8208.30
8208.40
8208.90

-

82.09

8209.00

Plaatjes, staafjes, beitelpunten en dergelijke voorwerpen voor gereedschap,
niet gemonteerd, vervaardigd van cermets

82.10

8210.00

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

82.11

voor metaalbewerking
voor houtbewerking
voor keukengereedschap of voor machines voor de voedselindustrie
voor land-, tuin- of bosbouwmachines
andere

Messen (andere dan die bedoeld bij post 82.08), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen, alsmede lemmeten daarvan:
8211.10
8211.91 8211.92 8211.93 8211.94 -

-

stellen
andere:
tafelmessen met vast lemmet
andere messen met vast lemmet
messen, andere dan met vast lemmet, zaksnoeimessen daaronder begrepen
lemmeten
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8211.95 - - heften van onedel metaal
82.12

Scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen (niet-afgewerkte scheermesjes, al dan niet in bandvorm, daaronder begrepen):
8212.10
8212.20

82.13

8212.90

- scheermessen
- mesjes voor veiligheidsscheermessen, niet-afgewerkte scheermesjes, al dan
niet in bandvorm, daaronder begrepen
- andere delen

8213.00

Scharen en schaarbladen

82.14

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
8214.20
8214.90

82.15

- papiermesjes, briefopeners, radeermesjes, potloodslijpers en mesjes daarvoor
- gereedschap voor manicure of voor pedicure
- ander
Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen:

8215.10

- stellen die ten minste één verzilverd, verguld of geplatineerd artikel bevatten
8215.20 - andere stellen
- andere:
8215.91 - - verzilverd, verguld of geplatineerd
8215.99 - - andere
---- O ---Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 82.02
De tekst van onderverdeling 8202.32 is aangevuld met een referentie naar delen. Doordat de draagwijdte is gewijzigd, is het codenummer eveneens aangepast: 8202.39.
2. Onderverdelingen post 82.07
In post 82.07 is de tekst van de laatste onderverdeling binnen de eerste groep producten (onderverdeling 8207.19) aangevuld met een referentie naar "delen". Bovendien is de tekst van onderverdeling 8207.11 aangepast (referentie naar gesinterde metaalcarbide is geschrapt).
In verband hiermee zijn de beide onderverdelingen hernummerd: 8207.13, respectievelijk 8207.19.
3. Post 82.09
In de tekst van post 82.09 is de verwijzing naar gesinterd metaalcarbide geschrapt.
4. Onderverdelingen post 82.11
In post 82.11 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor heften van onedel metaal (onderverdeling 8211.95).
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Hoofdstuk 83
Allerlei werken van onedele metalen
Aantekeningen
1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden delen van onedel metaal ingedeeld onder dezelfde post als het artikel waarop ze betrekking hebben. Artikelen van gietijzer, van
ijzer of van staal, bedoeld bij de posten 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 en 73.20 en soortgelijke artikelen van andere onedele metalen (hoofdstukken 74 tot en met 76 en 78 tot en
met 81) worden echter in geen geval aangemerkt als delen van werken bedoeld bij dit
hoofdstuk.

2.

Voor de toepassing van post 83.02 worden als "zwenkwielen" aangemerkt, de zwenkwielen
met een diameter (eventueel met inbegrip van de band) van niet meer dan 75 mm, alsmede
zwenkwielen met een diameter (eventueel met inbegrip van de band) van meer dan 75 mm,
voor zover de breedte van het wiel of van de daarop aangebrachte band minder dan 30 mm
bedraagt.

Postnr.

GS-code

83.01

Omschrijving
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
8301.20
8301.30
8301.40
8301.50
8301.60
8301.70
83.02

-

hangsloten
sloten van de soort gebruikt voor automobielen
sloten van de soort gebruikt voor meubelen
grendelsloten en andere sloten
van een slot voorziene sluitingen en sluitbeugels
delen
afzonderlijk aangeboden sleutels

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
8302.20
8302.30

8302.41 - 8302.42 - 8302.49 - 8302.50 8302.60 -

scharnieren en andere hengsels
zwenkwielen
andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen voor automobielen
andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen:
voor gebouwen
andere, voor meubelen
andere
hoedhaken, jashaken, kapstokken, plankdragers en dergelijke artikelen
automatische deursluiters en deurdrangers

83.03

8303.00

Brandkasten, gepantserde deuren en safeloketten voor kluizen, geldkistjes en cassetten en dergelijke artikelen, van onedel metaal

83.04

8304.00

Bergkastjes voor kantoorbescheiden, kaartenkasten, opberg- en sorteerdozen,
kopijstanders (concepthouders), pennebakjes, stempelhouders en dergelijk kantoormaterieel, van onedel metaal, andere dan kantoormeubelen bedoeld bij post
94.03

83.05

Mechanismen voor opbergmappen,
hechters, hoekplaatjes, clips,
van onedel metaal; hechtnieten
voor gebruik door stoffeerders
8305.10
8305.20
8305.90

voor losbladige boeken en dergelijke, papierruitertjes en dergelijke kantoorbenodigdheden,
in strippen (bijvoorbeeld voor kantoorgebruik,
en inpakkers), van onedel metaal:

- mechanismen voor opbergmappen, voor losbladige boeken en dergelijke
- hechtnieten in strippen
- andere, delen daaronder begrepen
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83.06

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

8306.21 - 8306.29 - 8306.30 83.07

Buigzame buizen (slangen), van onedel metaal, ook indien voorzien van hulpstukken (fittings):
8307.10
8307.90

83.08

- van ijzer of van staal
- van andere onedele metalen
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
8308.20
8308.90
83.09

83.10

klokken, bellen, gongs en dergelijke artikelen
beeldjes en andere versieringsvoorwerpen:
verzilverd, verguld of geplatineerd
andere
lijsten voor foto's, prenten of dergelijke; spiegels

- haken en ogen
- holle en gespleten klinknagels
- andere, delen daaronder begrepen
Stoppen (kroonkurken, schroefstoppen en schenkkurken daaronder begrepen),
flessencapsules, schroefsponnen, sponblikjes, plombeerblikjes en -loodjes en
andere benodigdheden voor verpakkingen, van onedel metaal:

8309.10
8309.90

- kroonkurken
- andere

8310.00

Straatnaamborden, uithangborden, naam- en nummerborden en dergelijke borden,
cijfers, nummers, letters en dergelijke, van onedel metaal, andere dan die bedoeld bij post 94.05

83.11

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
8311.20
8311.30
8311.90

- beklede elektroden voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal
- gevulde draad voor het elektrisch booglassen, van onedel metaal
- beklede staven en gevulde draad voor het lassen of solderen met de steekvlam, van onedel metaal
- andere, delen daaronder begrepen
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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
Aantekeningen
1.

Deze afdeling omvat niet:
a)
drijfriemen, drijfsnaren of transportbanden, van kunststof bedoeld bij hoofdstuk
39, drijfriemen, drijfsnaren of transportbanden, van gevulcaniseerde rubber (post
40.10), alsmede artikelen voor technisch gebruik van niet-geharde gevulcaniseerde
rubber (post 40.16);
b)
artikelen voor technisch gebruik, van leder of van kunstleder (post 42.04) of van
bontwerk (post 43.03);
c)
spoelen, buisjes, hulzen, klossen, en dergelijke opwindmiddelen, ongeacht de stof
waarvan zij zijn vervaardigd (bijvoorbeeld hoofdstuk 39, 40, 44 of 48, dan wel afdeling XV);
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d)

kaarten met geponste patronen voor jacquardmachines en voor dergelijke machines
(bijvoorbeeld hoofdstuk 39 of 48, dan wel afdeling XV);
e)
drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van textielstoffen (post 59.10) en artikelen van textielstoffen voor technisch gebruik (post 59.11);
f)
natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld
bij de posten 71.02 tot en met 71.04, alsmede geheel uit deze stenen bestaande werken bedoeld bij post 71.16, evenwel met uitzondering van niet-gemonteerde, bewerkte
saffieren en diamanten voor weergavekoppen (post 85.22);
g)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
h)
boorpijpen (drill pipes) (post 73.04);
ij) metaaldoek en banden, zonder eind, van metaaldraad of van metaalstrippen (afdeling
XV);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 of 83;
l)
artikelen bedoeld bij afdeling XVII;
m)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90;
n)
uurwerken en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 91;
o)
verwisselbare gereedschappen bedoeld bij post 82.07 en borstels van de soort gebruikt als delen voor machines (post 96.03), alsmede dergelijke verwisselbare gereedschappen, die worden ingedeeld naar de stof waaruit het werkzaam deel bestaat
(bijvoorbeeld hoofdstuk 40, 42, 43, 45 of 59, post 68.04 of 69.09);
p)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95.
2.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 op deze afdeling en in de aantekeningen 1 op de
hoofdstukken 84 en 85, worden delen van machines (andere dan delen van artikelen bedoeld
bij post 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 of 85.47) ingedeeld met inachtneming van de volgende
regels:
a)
delen die als zodanig onder een van de posten van hoofdstuk 84 of van hoofdstuk 85
(andere dan de posten 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03, 85.22,
85.29, 85.38 en 85.48) kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld,
ongeacht de machine waarvoor zij bestemd zijn;
b)
delen, andere dan die bedoeld onder a hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat
zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor
verschillende onder een zelfde post vallende machines (met inbegrip van die bedoeld
bij post 84.79 of bij post 85.43), worden ingedeeld onder de post waaronder die machine of die machines vallen of onder een der posten 84.09, 84.31, 84.48, 84.66,
84.73, 85.03, 85.22, 85.29 of 85.38, naar gelang het geval; delen die hoofdzakelijk
worden gebruikt zowel voor de goederen bedoeld bij post 85.17 als voor die bedoeld
bij de posten 85.25 tot en met 85.28, worden echter ingedeeld onder post 85.17;
c)
andere delen worden ingedeeld onder post 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03,
85.22, 85.29 of 85.38, naar gelang het geval of, indien dit niet mogelijk is, onder
post 84.85 of 85.48.

3.

Voor zover niet anders is bepaald worden combinaties van machines van verschillende
soorten, die bestemd zijn om gezamenlijk te functioneren en die één geheel vormen, alsmede machines met twee of meer verschillende (afwisselende of aanvullende) functies, ingedeeld naar de hoofdfunctie die kenmerkend is voor het complex.

4.

Indien een machine of een combinatie van machines uit individuele elementen bestaat (ook
indien afzonderlijk opgesteld of onderling verbonden door elektrische of andere leidingen, overbrengingsmechanismen of andere voorzieningen), bestemd om gezamenlijk één welbepaalde functie te verrichten, zoals bedoeld bij een der posten van hoofdstuk 84 of 85,
wordt het geheel ingedeeld onder de post die in verband met die functie van toepassing
is.

5.

Voor de toepassing van vorenstaande aantekeningen heeft het woord "machines" zowel betrekking op machines als op de verschillende toestellen, apparaten, uitrustingen en
werktuigen, bedoeld bij hoofdstuk 84 of 85.
---- O ----

Opmerkingen
1. Afdeling XVI. Aantekening 1 o)
De tekst van aantekening 1 o) op afdeling XVI is redactioneel aangepast, teneinde duidelijk te
maken dat de uitzondering geldt voor de borstels en niet voor de machines.
2. Afdeling XVI. Aantekening 2
De tekst van aantekening 2 a), 2 b) en 2 c) op afdeling XVI is redactioneel aangepast door een
verwijzing op te nemen naar de posten binnen de hoofdstukken 84 en 85 waaronder delen van machines uit verschillende posten worden ingedeeld: posten 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03,
85.22, 85.29 en 85.38.
Met deze aanpassing is beoogd de wettelijke basis voor de indeling van bepaalde delen van machines van afdeling XVI te verduidelijken.
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Hoofdstuk 84
Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
molenstenen en dergelijke artikelen om te malen en andere artikelen, bedoeld bij
hoofdstuk 68;
b)
toestellen, machines en werktuigen (bijvoorbeeld pompen) van keramische stoffen en
keramische delen van toestellen, machines, werktuigen, van onverschillig welke stof
(hoofdstuk 69);
c)
glaswerk voor laboratoria (post 70.17); werken van glas voor technisch gebruik
(posten 70.19 en 70.20);
d)
artikelen bedoeld bij de posten 73.21 en 73.22, alsmede dergelijke artikelen van
andere onedele metalen (hoofdstukken 74 tot en met 76 en 78 tot en met 81);
e)
elektromechanisch handgereedschap bedoeld bij post 85.08, alsmede elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, bedoeld bij post 85.09;
f)
met de hand bediende mechanische vloervegers, zonder motor (post 96.03).

2.

Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 3 op afdeling XVI, worden machines en
toestellen, die zowel beantwoorden aan de omschrijving van de posten 84.01 tot en met
84.24 als aan die van de posten 84.25 tot en met 84.80, ingedeeld onder de posten 84.01
tot en met 84.24.
Onder post 84.19 worden echter niet ingedeeld:
a)
broedmachines en kunstmoeders, voor de pluimveeteelt, alsmede kiemkasten (post
84.36);
b)
apparaten voor het bevochtigen van graan, voor de meelindustrie (post 84.37);
c)
diffusieketels en diffusiebatterijen, voor suikerfabrieken (post 84.38);
d)
thermische machines en thermische toestellen, voor de behandeling van garen, van
weefsel en van werken van textiel (post 84.51);
e)
apparaten en inrichtingen, voor het verrichten van mechanische bewerkingen, waarbij
een temperatuurverandering, hoewel noodzakelijk, slechts van ondergeschikte betekenis is.
Voorts worden onder post 84.22 niet ingedeeld:
a)
naaimachines voor het dichtnaaien van verpakkingsmiddelen (post 84.52);
b)
kantoormachines en -toestellen bedoeld bij post 84.72.
Onder post 84.24 worden niet ingedeeld: inktstraal drukkers (post 84.43 of 84.71).

3.

Gereedschapswerktuigen voor het verspanend bewerken van ongeacht welk materiaal, die zowel beantwoorden aan de omschrijving van post 84.56 als aan die van post 84.57, 84.58,
84.59, 84.60, 84.61, 84.64 of 84.65, worden ingedeeld onder post 84.56.

4.

Onder post 84.57 worden uitsluitend ingedeeld gereedschapswerktuigen, andere dan draaibanken (draaicentra daaronder begrepen), voor het bewerken van metaal, die verschillende
soorten bewerkingen kunnen uitvoeren, en wel:
a)
met gebruikmaking van automatische gereedschapswisseling volgens een bewerkingsprogramma, uit een magazijn (bewerkingscentra);
b)
door automatisch gebruik, gelijktijdig of achtereenvolgens, van verschillende bewerkingseenheden,
waarbij
het
werkstuk
niet
wordt
verplaatst
(enkelstationsbewerkingsmachines); of
c)
door automatische verplaatsing van het werkstuk naar verschillende bewerkingseenheden (meervoudige transferbewerkingsmachines).

5.

A.

B.

Voor de toepassing van post 84.71 wordt onder "automatische gegevensverwerkende machines" verstaan:
a)
digitale machines, die: 1) het verwerkingsprogramma of de verwerkingsprogramma's en ten minste de gegevens die voor de uitvoering van dit programma of
deze programma's onmiddellijk noodzakelijk zijn, kunnen opslaan; 2) vrij kunnen worden geprogrammeerd overeenkomstig de behoeften van de gebruiker; 3)
door de gebruiker te bepalen rekenkundige bewerkingen kunnen uitvoeren; 4)
zonder menselijke tussenkomst een verwerkingsprogramma kunnen uitvoeren, waarbij zij in staat moeten zijn de uitvoering van het programma gedurende het
verwerkingsverloop door logische beslissing te wijzigen;
b)
analoge machines, geschikt om daarmede mathematische modellen te simuleren en
die ten minste bevatten: analoge elementen, besturingselementen en programmeerelementen;
c)
hybride machines, bestaande, hetzij uit een digitale machine met analoge elementen, hetzij uit een analoge machine met digitale elementen.
Automatische gegevensverwerkende machines kunnen voorkomen in de vorm van systemen
bestaande uit een variabel aantal afzonderlijke eenheden. Met inachtneming van het
bepaalde in letter E hierna, wordt een eenheid als een deel van een compleet systeem aangemerkt, indien zij aan alle hierna omschreven voorwaarden voldoet, te weten:
a)
zij moet van de soort zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in
een automatisch gegevensverwerkend systeem;
b)
zij moet, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenschakeling van één of meer
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C.
D.
E.

andere eenheden, op de centrale verwerkingseenheid kunnen worden aangesloten;
en
c)
zij moet in staat zijn gegevens te ontvangen of te leveren in een vorm - codes
of signalen - die bruikbaar is voor het systeem.
Afzonderlijk aangeboden eenheden van een automatische gegevensverwerkende machine
worden onder post 84.71 ingedeeld.
Afdrukkers, toetsenborden, invoertoestellen met X-Y coördinaten en schijvengeheugeneenheden die voldoen aan het bepaalde onder de letters B b) en B c) hiervoor,
zijn in alle gevallen in te delen als eenheden bedoeld bij post 84.71.
Machines die een eigen functie, andere dan automatische gegevensverwerking, vervullen en die een automatische gegevensverwerkende machine bevatten of daarmede in samenhang worden gebruikt, worden ingedeeld onder de post die overeenkomstig hun
functie in aanmerking komt of, bij ontbreken daarvan, onder een sluitpost.

6.

Gekalibreerde, gepolijste stalen kogels worden ingedeeld onder post 84.82, indien de
maximumdiameter en de minimumdiameter niet meer dan 1 percent verschillen van de nominale diameter, met dien verstande evenwel dat het verschil niet meer mag bedragen dan 0,05
mm.
Stalen kogels die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden ingedeeld onder post 73.26.

7.

Machines die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebezigd, worden, voor zover
niet anders is bepaald en met inachtneming van het bepaalde in aantekening 2 op dit
hoofdstuk en van het bepaalde in aantekening 3 op afdeling XVI, ingedeeld onder de post
die van toepassing is op hun voornaamste doeleinde. Indien een dergelijke post niet bestaat, dan wel niet is uit te maken wat het voornaamste doeleinde is, worden machines
die voor verschillende doeleinden kunnen worden gebezigd, ingedeeld onder post 84.79.
Onder post 84.79 worden in ieder geval ingedeeld machines voor het vervaardigen van touw
of van kabel (bijvoorbeeld kabelslagmachines, kabeldraaimachines) van ongeacht welk materiaal.

8.

Voor de toepassing van post 84.70 heeft de term "zakformaat" slechts betrekking op machines waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 170 mm x 100 mm x 45 mm.

Aanvullende aantekeningen
1.

Voor de toepassing van onderverdeling 8471.49 wordt onder "systemen" verstaan automatisch gegevensverwerkende machines waarvan de eenheden voldoen aan de voorwaarden opgenomen in aantekening 5, onder B, op hoofdstuk 84 en die ten minste een centrale verwerkingseenheid, één invoereenheid (bijvoorbeeld een toetsenbord of een aftaster) en één
uitvoereenheid (bijvoorbeeld een eenheid voor visuele presentatie of een afdrukker) bevatten.

2.

Onderverdeling 8482.40 omvat uitsluitend lagers voorzien van rollen met op alle plaatsen
een gelijke diameter van niet meer dan 5 mm en met een lengte van ten minste driemaal de
diameter. De uiteinden van de rollen mogen zijn afgerond.

Postnr.

GS-code

84.01

Kernreactoren; niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen) voor kernreactoren; machines en apparaten voor isotopenscheiding:
8401.10
8401.20
8401.30
8401.40

84.02

-

kernreactoren
machines en apparaten voor isotopenscheiding en delen daarvan
niet-bestraalde splijtstofelementen (patronen)
delen van kernreactoren

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die
zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit
water:
8402.11
8402.12
8402.19
8402.20
8402.90

84.03

-

stoomketels:
- waterpijpketels met een stoomproductie van meer dan 45 ton per uur
- waterpijpketels met een stoomproductie van niet meer dan 45 ton per uur
- andere stoomketels, hybride ketels daaronder begrepen
ketels voor oververhit water
delen

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 84.02:
8403.10
8403.90

84.04

Omschrijving

- ketels
- delen
Hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 84.02 of 84.03 (bijvoorbeeld eco-
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nomisers of voorwarmers, oververhitters, roetblazers, terugvoerinrichtingen
voor vliegas); condensors voor stoommachines:
8404.10
8404.20
8404.90
84.05

- hulptoestellen voor ketels bedoeld bij post 84.02 of 84.03
- condensors voor stoommachines
- delen
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
8405.90
84.06

- generatoren voor watergas of voor luchtgas, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen; acetyleenontwikkelaars en dergelijke gasgeneratoren werkend met water, ook indien met bijbehorende zuiveringstoestellen
- delen
Stoomturbines en andere dampturbines:

8406.10
8406.81
8406.82
8406.90
84.07

-

turbines voor de voortstuwing van schepen
andere turbines:
- met een vermogen van meer dan 40 MW
- met een vermogen van niet meer dan 40 MW
delen

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen:
8407.10
8407.21
8407.29
8407.31
8407.32
8407.33
8407.34
8407.90

84.08

-

luchtvaartuigmotoren
motoren voor de voortstuwing van schepen:
- buitenboordmotoren
- andere
motoren met op- en neergaande zuigers, voor de voortbeweging van voertuigen
bedoeld bij hoofdstuk 87:
- met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3
- met een cilinderinhoud van meer dan 50 doch niet meer dan 250 cm3
- met een cilinderinhoud van meer dan 250 doch niet meer dan 1000 cm3
- met een cilinderinhoud van meer dan 1000 cm3
andere motoren

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semi-dieselmotoren):
8408.10
8408.20
8408.90

84.09

- motoren voor de voortstuwing van schepen
- motoren voor de voortbeweging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87
- andere motoren
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 84.07 of 84.08:

8409.10
8409.91
8409.99
84.10

- voor luchtvaartuigmotoren
- andere:
- - delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk
bestemd zijn voor zuigermotoren met vonkontsteking
- - andere
Waterturbines, waterraderen (waterwielen) en regulators daarvoor:

8410.11
8410.12
8410.13
8410.90
84.11

-

waterturbines en waterraderen (waterwielen):
- met een vermogen van niet meer dan 1000 kW
- met een vermogen van meer dan 1000 doch niet meer dan 10 000 kW
- met een vermogen van meer dan 10 000 kW
delen, regulators daaronder begrepen

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines:
8411.11
8411.12
8411.21
8411.22
8411.81
8411.82

-

turbinestraalmotoren:
- met een stuwkracht van niet meer dan 25 kN
- met een stuwkracht van meer dan 25 kN
schroefturbines:
- met een vermogen van niet meer dan 1100 kW
- met een vermogen van meer dan 1100 kW
andere gasturbines:
- met een vermogen van niet meer dan 5000 kW
- met een vermogen van meer dan 5000 kW
delen:
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8411.91
8411.99
84.12

- - van turbinestraalmotoren of van schroefturbines
- - andere
Andere motoren en andere krachtmachines:

8412.10
8412.21
8412.29
8412.31
8412.39
8412.80
8412.90
84.13

-

straalmotoren (reactiemotoren), andere dan turbinestraalmotoren
hydraulische motoren en hydraulische krachtmachines:
- rechtlijnig werkend (cilinders)
- andere
pneumatische motoren en pneumatische krachtmachines:
- rechtlijnig werkend (cilinders)
- andere
andere
delen

Pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel; elevatoren
voor vloeistoffen:

8413.11
8413.19
8413.20
8413.30
8413.40
8413.50
8413.60
8413.70
8413.81
8413.82
8413.91
8413.92

84.14

- pompen voorzien van een meettoestel of ingericht om van een meettoestel te
worden voorzien:
- - distributiepompen voor motorbrandstof of voor smeermiddelen, van de soort
gebruikt in benzinestations en garages
- - andere
- handpompen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8413.11 of 8413.19
- brandstof-, olie- en koelvloeistofpompen voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
- betonpompen
- andere oscillerende verdringerpompen
- andere roterende verdringerpompen
- andere centrifugaalpompen
- andere pompen; elevatoren voor vloeistoffen:
- - pompen
- - elevatoren voor vloeistoffen
- delen:
- - van pompen
- - van elevatoren voor vloeistoffen

Luchtpompen, vacuümpompen, compressoren voor lucht of voor andere gassen, alsmede ventilatoren; damp- of wasemafzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook
indien met filter:
8414.10
8414.20
8414.30
8414.40

-

8414.51

-

8414.59
8414.60

-

8414.80
8414.90

-

84.15

vacuümpompen
hand- en voetpompen, voor lucht
compressoren van de soort gebruikt in koelinstallaties
luchtcompressoren gemonteerd op een verrijdbaar onderstel dat is ingericht
om door een voertuig te worden getrokken
ventilatoren:
- tafel-, vloer-, wand-, raam-, plafond- en dakventilatoren, met ingebouwde
elektromotor met een vermogen van niet meer dan 125 W
- andere
afzuigkappen waarvan de langste horizontale zijde een lengte heeft van niet
meer dan 120 cm
andere
delen

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
8415.20
8415.81
8415.82
8415.83
8415.90

- van de soort die aan muren of vensters wordt bevestigd en die uit een enkele
eenheid bestaat
- van de soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen
- andere:
- - uitgerust met een koeltechnische inrichting en voorzien van een klep voor
het omkeren van de werking daarvan
- - andere, voorzien van een koeltechnische inrichting
- - niet voorzien van een koeltechnische inrichting
- delen
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84.16

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
8416.20
8416.30
8416.90

84.17

- branders voor vloeibare brandstof
- andere branders, branders voor meer dan één soort brandstof daaronder begrepen
- automatische stookinrichtingen, alsmede daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische roosters, mechanische toestellen voor het verwijderen
van as en dergelijke inrichtingen
- delen
Industriële ovens en ovens voor laboratoria, ovens voor verbranding van afval
daaronder begrepen, niet elektrisch:

8417.10
8417.20
8417.80
8417.90
84.18

- roostovens en gietovens voor ertsen, smeltovens voor metalen en andere ovens
voor thermische behandeling van ertsen of van metalen
- bakkersovens
- andere
- delen
Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 84.15:

8418.10
8418.21
8418.22
8418.29
8418.30
8418.40
8418.50
8418.61
8418.69
8418.91
8418.99
84.19

-

koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke buitendeuren
koelkasten voor huishoudelijk gebruik:
- met compressiekoelmachine
- met absorptiekoelmachine, elektrisch
- andere
vrieskisten met een capaciteit van niet meer dan 800 l
vrieskasten met een capaciteit van niet meer dan 900 l
andere kisten, kasten, vitrines, toonbanken en dergelijke koel- of vriesmeubelen
andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek; warmtepompen:
- compressiemachines waarvan de condensor bestaat uit een warmtewisselaar
- andere
delen:
- meubelen ingericht om van een koeltechnische inrichting te worden voorzien
- andere

Toestellen, apparaten en inrichtingen, ook indien elektrisch verhit, 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:

8419.31
8419.32
8419.39
8419.40
8419.50
8419.60

-

8419.81

-

8419.89
8419.90

-

8419.11
8419.19
8419.20

84.20

geisers en andere heetwatertoestellen, niet elektrisch:
- gasgeisers
- andere
sterilisatoren voor medisch, chirurgisch of laboratoriumgebruik
droogtoestellen:
- voor landbouwproducten
- voor hout, papierstof, papier of karton
- andere
distilleertoestellen en rectificeertoestellen
warmtewisselaars
apparaten en inrichtingen voor het vloeibaar maken van lucht of van andere
gassen
andere toestellen, apparaten en inrichtingen:
- voor het bereiden van warme dranken of voor het koken, bakken of opwarmen
van spijzen
- andere
delen

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor:
8420.10
8420.91
8420.99

-

kalanders en walsmachines
delen:
- cilinders
- andere
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84.21

Centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen; toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of van gassen:
8421.11
8421.12
8421.19
8421.21
8421.22
8421.23
8421.29
8421.31
8421.39
8421.91
8421.99

84.22

-

centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen:
- melkontromers
- centrifuges voor wasgoed
- andere
toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen:
- voor het filtreren of zuiveren van water
- voor het filtreren of zuiveren van dranken, andere dan water
- smeerolie- en brandstoffilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
- andere
toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen:
- luchtfilters voor explosiemotoren of voor verbrandingsmotoren
- andere
delen:
- van centrifuges, centrifugaaldrogers daaronder begrepen
- andere

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, het sluiten of het 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:
8422.11
8422.19
8422.20
8422.30

8422.40
8422.90
84.23

-

machines voor het afwassen van vaatwerk:
- voor huishoudelijk gebruik
- andere
machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen en andere
bergingsmiddelen
- machines en toestellen voor het vullen, het sluiten of het 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
- andere verpakkingsmachines (krimpverpakkingsmachines en -toestellen daaronder begrepen)
- delen
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
8423.20
8423.30
8423.81
8423.82
8423.89
8423.90

84.24

- personenweegtoestellen, babyweegtoestellen daaronder begrepen; huishoudweegschalen
- toestellen voor het continu-wegen van goederen op transportbanden
- toestellen voor het afwegen van constante hoeveelheden en weegtoestellen
voor het vullen van zakken of andere bergingsmiddelen
- andere weegtoestellen en weeginrichtingen:
- - met een weegvermogen van niet meer dan 30 kg
- - met een weegvermogen van meer dan 30 doch niet meer dan 5 000 kg
- - andere
- gewichten voor weegtoestellen van alle soorten; delen van weegtoestellen en
weeginrichtingen
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
8424.20
8424.30
8424.81

-

blusapparaten, ook indien gevuld
spuitpistolen en dergelijke toestellen
zandstraaltoestellen, stoomstraaltoestellen en dergelijke straaltoestellen
andere toestellen:
- voor de land- of tuinbouw
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8424.89
8424.90
84.25

- - andere
- delen
Takels; lieren (windassen) en kaapstanders; dommekrachten en vijzels:

8425.11
8425.19
8425.20
8425.31
8425.39
8425.41
8425.42
8425.49

84.26

-

takels:
- met elektromotor
- andere
lieren voor mijnschachten; lieren speciaal ontworpen voor ondergrondse mijnbouw
andere lieren; kaapstanders:
- met elektromotor
- andere
dommekrachten en vijzels:
- stationaire hefbruggen van de soort gebruikt in garagewerkplaatsen
- andere dommekrachten en vijzels, hydraulisch werkend
- andere

Dirkkranen; hijskranen, vervoerkabels daaronder begrepen; hefportalen, portaalwagens en transportwagens met kraan:
8426.11
8426.12
8426.19
8426.20
8426.30
8426.41
8426.49
8426.91
8426.99

84.27

-

loopkranen, laadbruggen, bokkranen, hefportalen en portaalwagens:
- loopkranen
- verrijdbare hefportalen op luchtbanden en portaalwagens
- andere
torenkranen
portaalkranen
andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht:
- op luchtbanden
- andere
andere machines en toestellen:
- ontworpen om op een wegvoertuig te worden gemonteerd
- andere

Vorkheftrucks; andere transportwagentjes met hef- of hanteerinrichting:
8427.10
8427.20
8427.90

84.28

- transportwagens met eigen beweegkracht, aangedreven door een elektromotor
- andere transportwagens met eigen beweegkracht
- andere transportwagens
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
8428.20
8428.31
8428.32
8428.33
8428.39
8428.40
8428.50
8428.60
8428.90
84.29

-

personen- en goederenliften, bakkenliften daaronder begrepen
pneumatische transportinrichtingen
andere continu-werkende transportinrichtingen voor goederen:
- speciaal ontworpen voor ondergronds gebruik
- andere, werkend met bakken
- andere, werkend met banden
- andere
roltrappen en rolpaden
mijnwagenduwers, overzetbruggen, kipstoelen voor wagons en dergelijke inrichtingen voor het hanteren van rollend spoorwegmaterieel
- kabelbanen, stoelliften en skisleepliften daaronder begrepen; trekmechanismen voor kabelsporen
- andere machines en toestellen
Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen,
excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapepootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:

8429.11
8429.19
8429.20
8429.30
8429.40
8429.51
8429.52
8429.59

-

bulldozers en angledozers:
- op rupsbanden
- andere
egaliseermachines
schrapers
wegwalsen, schapepootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines
mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers) en laadschoppen:
- laadschoppen met voorschop
- machines waarvan de bovenbouw 360 kan draaien
- andere
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84.30

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
8430.20
8430.31
8430.39
8430.41
8430.49
8430.50
8430.61
8430.62
8430.69

84.31

- heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen
- sneeuwruimers
- gesteentesnijders, kolenploegen (schaven) en machines voor het boren van
tunnels:
- - met eigen beweegkracht
- - andere
- andere machines voor het boren:
- - met eigen beweegkracht
- - andere
- andere machines en toestellen, met eigen beweegkracht
- andere machines en toestellen, zonder eigen beweegkracht:
- - machines en toestellen voor het aanstampen
- - schrapers
- - andere
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines of toestellen bedoeld bij de posten 84.25 tot en
met 84.30:

8431.10
8431.20
8431.31
8431.39

-

8431.41
8431.42
8431.43

-

8431.49

-

84.32

van machines of toestellen bedoeld bij post 84.25
van machines of toestellen bedoeld bij post 84.27
van machines of toestellen bedoeld bij post 84.28:
- van personen- of goederenliften (bakkenliften daaronder begrepen), dan wel
van roltrappen
- andere
van machines of toestellen bedoeld bij post 84.26, 84.29 of 84.30:
- emmers, bakken, grijpemmers, schoppen, grijpers en tangen
- bladen voor bulldozers of voor angledozers
- delen van machines voor het boren als bedoeld bij onderverdeling 8430.41
of 8430.49
- andere

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
8432.21
8432.29
8432.30
8432.40
8432.80
8432.90

84.33

-

ploegen
eggen, cultivators, extirpators, hak-, schoffel- en wiedmachines:
- schijfeggen
- andere
zaai-, plant- en pootmachines
machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen
andere machines, toestellen en werktuigen
delen

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 84.37:
8433.11
8433.19
8433.20
8433.30
8433.40
8433.51
8433.52
8433.53
8433.59
8433.60
8433.90

84.34

-

gazonmaaimachines, die voor parken en sportvelden daaronder begrepen:
- met motor en met een in een horizontaal vlak draaiende snijinrichting
- andere
andere maaimachines, maaibalken voor trekkers daaronder begrepen
andere machines en toestellen voor het hooien
stro- en veevoederpersen, opraappersen daaronder begrepen
andere machines en toestellen voor het oogsten; dorsmachines:
- maaidorsers
- andere dorsmachines
- machines voor het oogsten van wortels en knollen
- andere
machines voor het reinigen of sorteren van eieren, vruchten of andere landbouwproducten
- delen
Melkmachines en machines en toestellen voor zuivelbedrijven:

8434.10
8434.20
8434.90

- melkmachines
- machines en toestellen voor zuivelbedrijven
- delen
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84.35

Persen, molens en dergelijke machines en toestellen, voor het bereiden van
wijn, van appeldrank, van vruchtesap of van dergelijke dranken:
8435.10
8435.90

84.36

- machines en toestellen
- delen
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
8436.21
8436.29
8436.80
8436.91
8436.99
84.37

- machines en toestellen voor het bereiden van veevoeder
- machines en toestellen voor de pluimveeteelt, broedmachines en kunstmoeders
daaronder begrepen:
- - broedmachines en kunstmoeders
- - andere
- andere machines en toestellen
- delen:
- - van machines of toestellen voor de pluimveeteelt, van broedmachines of van
kunstmoeders
- - andere
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
8437.80
8437.90
84.38

- machines voor het reinigen of sorteren van zaad, graan of gedroogde peulgroenten
- andere machines en toestellen
- delen
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
8438.20
8438.30
8438.40
8438.50
8438.60
8438.80
8438.90
84.39

- machines en toestellen voor brood- of banketbakkerijen of voor het vervaardigen van deegwaren
- machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade
- machines en toestellen voor suikerfabrieken
- machines en toestellen voor brouwerijen
- machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van vlees
- machines en toestellen voor de bereiding van vruchten of groenten
- andere machines en toestellen
- delen
Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende
vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton:

8439.10
8439.20
8439.30
8439.91
8439.99
84.40

- machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende
vezelstoffen
- machines en toestellen voor het vervaardigen van papier of van karton
- machines en toestellen voor het afwerken van papier of van karton
- delen:
- - van machines of toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen
- - andere
Machines en toestellen voor het innaaien of voor het inbinden van boeken,
naaimachines voor het boekbindersbedrijf daaronder begrepen:

8440.10
8440.90
84.41

- machines en toestellen
- delen
Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of
van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen:

8441.10

- snijmachines
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8441.20
8441.30
8441.40
8441.80
8441.90
84.42

Machines, toestellen en uitrustingsstukken (andere dan gereedschapswerktuigen
bedoeld bij de posten 84.56 tot en met 84.65) voor het lettergieten of het
letterzetten, dan wel voor het maken van clichés, drukplaten, drukcilinders en
dergelijke; drukletters, clichés, drukplaten, drukcilinders en dergelijke; lithografische stenen, blokken, platen en cilinders, geprepareerd voor het drukken (bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst):
8442.10
8442.20
8442.30
8442.40
8442.50

84.43

8443.21
8443.29
8443.30
8443.40
8443.51
8443.59
8443.60
8443.90
8444.00

84.45

-

machines en toestellen voor offsetdruk:
- gevoed met rollen
- gevoed met vellen van 22 x 36 cm of kleiner (voor kantoorgebruik)
- andere
machines en toestellen voor de hoogdruk (boekdruk), andere dan voor flexografie:
- gevoed met rollen
- andere
machines en toestellen voor de flexografie
machines en toestellen voor de diepdruk
andere machines en toestellen voor het drukken:
- inktstraal drukkers
- andere
hulptoestellen
delen

Machines voor het spinnen (extruderen), het rekken, het textureren of het
snijden van synthetische of kunstmatige textielstoffen
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 84.46 of 84.47:

8445.11
8445.12
8445.13
8445.19
8445.20
8445.30
8445.40
8445.90
84.46
8446.10
8446.21
8446.29
8446.30
84.47

- fotografische zetmachines
- machines, toestellen en uitrustingsstukken voor het letterzetten volgens andere werkwijzen, ook indien ingericht voor het gieten
- andere machines, toestellen en uitrustingsstukken
- delen van deze machines, toestellen of uitrustingsstukken
- drukletters, clichés, drukplaten, drukcilinders en dergelijke; lithografische stenen, blokken, platen en cilinders, geprepareerd voor het drukken
(bijvoorbeeld geslepen, gekorreld, gepolijst)
Machines en toestellen voor het drukken, inktstraal drukkers, andere dan die
bedoeld bij post 84.71, daaronder begrepen; hulptoestellen voor het drukken:

8443.11
8443.12
8443.19

84.44

- machines voor de vervaardiging van zakken of van enveloppen
- machines voor de vervaardiging van dozen, van kokers, van trommels of van
dergelijke bergingsmiddelen, anders dan door vormen
- machines voor het vormen van artikelen uit papierstof, uit papier of uit
karton
- andere machines en toestellen
- delen

-

machines voor het bereiden van spinvezels:
- kaardmachines
- kammachines
- voorspinmachines
- andere
machines voor het spinnen
machines voor het doubleren of twijnen
machines voor het spoelen, opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen)
of afhaspelen van textielstoffen
- andere
Weefgetouwen:
-

voor weefsels met een breedte van niet meer dan 30 cm
voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, met schietspoel:
- met motor
- andere
voor weefsels met een breedte van meer dan 30 cm, andere dan met schietspoel

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 tuf-
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ten:
8447.11
8447.12
8447.20
8447.90
84.48

rondbreimachines:
- met een cilinderdiameter van niet meer dan 165 mm
- met een cilinderdiameter van meer dan 165 mm
vlakbreimachines; naaibreimachines ("stitch-bonding"-machines)
andere

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 84.44,
84.45, 84.46 en 84.47 (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
84.44, 84.45, 84.46 en 84.47 (bijvoorbeeld spillen, vleugels, kaardbeslag,
kammen, spindoppen, schietspoelen, hevels en schachten, valnaalden en dergelijke naalden, platinen, breimachinenaalden):

8448.11
8448.19
8448.20

8448.31
8448.32
8448.33
8448.39
8448.41
8448.42
8448.49
8448.51
8448.59
84.49

-

8449.00

84.50

- hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 84.44,
84.45, 84.46 en 84.47:
- - dobby's (schaftmechanismen) en jacquardmechanismen, kaartherhalers, kaartenpons-, kaartenkopieer- en kaartenrijgmachines
- - andere
- delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 84.44 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor
- delen en toebehoren voor de machines bedoeld bij post 84.45 of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor:
- - kaardbeslag
- - voor machines voor het bereiden van spinvezels, andere dan kaardbeslag
- - spillen, spilvleugels, ringen en spinoogjes (travellers)
- - andere
- delen en toebehoren voor weefgetouwen of voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor:
- - schietspoelen
- - rieten, hevels en schachten
- - andere
- delen en toebehoren voor de machines of toestellen bedoeld bij post 84.47 of
voor de hulpmachines of hulptoestellen daarvoor:
- - platinen, naalden en andere artikelen voor het vormen van mazen
- - andere
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
Wasmachines voor wasgoed, ook indien met drooginrichting:

8450.11
8450.12
8450.19
8450.20
8450.90

84.51

-

machines met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed:
- volautomatische machines
- andere machines, met ingebouwde centrifuge
- andere
machines met een capaciteit van meer dan 10 kg droog wasgoed
delen

Machines en toestellen (andere dan de machines bedoeld bij post 84.50) 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
8451.21
8451.29
8451.30
8451.40
8451.50
8451.80
8451.90

-

machines voor het droog reinigen
droogmachines:
- met een capaciteit van niet meer dan 10 kg droog wasgoed
- andere
strijkmachines en strijkpersen (fixeerpersen daaronder begrepen)
machines voor het wassen, het bleken of het verven
machines voor het oprollen, het afrollen, het vouwen, het snijden of het
kartelen van weefsels
- andere machines en toestellen
- delen
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84.52

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld
bij post 84.40; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor
naaimachines; naalden voor naaimachines:
8452.10
8452.21
8452.29
8452.30
8452.40
8452.90

84.53

naaimachines voor huishoudelijk gebruik
andere naaimachines:
- automatische eenheden
- andere
naalden voor naaimachines
meubelen, onderstellen en kappen voor naaimachines, alsmede delen daarvan
andere delen van naaimachines

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
8453.20
8453.80
8453.90

84.54

- machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen
of leder
- machines en toestellen voor het vervaardigen of het herstellen van schoeisel
- andere machines en toestellen
- delen
Convertors, gietpannen, gietvormen voor ingots (blokvormen), alsmede gietmachines, voor ijzer- of staalfabrieken en voor gieterijen:

8454.10
8454.20
8454.30
8454.90
84.55

-

convertors
gietvormen voor ingots en gietpannen
gietmachines
delen

Walsstoelen voor metalen en rollen daarvoor:
8455.10
8455.21
8455.22
8455.30
8455.90

84.56

-

walsstoelen voor buizen
andere walsstoelen:
- voor het warm walsen of voor het gecombineerd warm en koud walsen
- voor het koud walsen
walsrollen
andere delen

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
8456.20
8456.30
8456.91
8456.99

84.57

-

werkend met behulp van
werkend met behulp van
werkend met behulp van
andere:
- voor het droog-etsen
- andere

laser- of andere licht- of fotonenstralen
ultrasone trillingen
elektro-erosie (vonkerosie)
van patronen op halfgeleidermateriaal

Bewerkingscentra, enkel-stationsbewerkingsmachines en meervoudige transferbewerkingsmachines, voor de bewerking van metalen:
8457.10
8457.20
8457.30

84.58

- bewerkingscentra
- enkel-stationsbewerkingsmachines
- meervoudige transferbewerkingsmachines
Draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) voor het verspanend bewerken van
metaal:

8458.11
8458.19
8458.91
8458.99
84.59

-

-

horizontale draaibanken:
- met numerieke besturing
- andere
andere draaibanken:
- met numerieke besturing
- andere

Machines (bewerkingseenheden op slede daaronder begrepen) voor het boren, ruimen, frezen, draadsnijden of draadtappen in metaal, waarbij metaal wordt weg-
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genomen, andere dan de draaibanken (draaicentra daaronder begrepen) bedoeld
bij post 84.58:
8459.10
8459.21
8459.29
8459.31
8459.39
8459.40
8459.51
8459.59
8459.61
8459.69
8459.70
84.60

-

bewerkingseenheden op slede
andere boormachines:
- met numerieke besturing
- andere
andere ruim-freesmachines:
- met numerieke besturing
- andere
andere ruimmachines
kniefreesmachines:
- met numerieke besturing
- andere
andere freesmachines:
- met numerieke besturing
- andere
andere machines voor het snijden of tappen van draad

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 84.61:

8460.11
8460.19
8460.21
8460.29
8460.31
8460.39
8460.40
8460.90

84.61

- vlakslijpmachines waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste
0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld:
- - met numerieke besturing
- - andere
- andere slijpmachines waarbij de instelling in een der assen tot op ten minste 0,01 mm nauwkeurig kan worden geregeld:
- - met numerieke besturing
- - andere
- machines voor het slijpen van gereedschap:
- - met numerieke besturing
- - andere
- hoon- en lapmachines
- andere

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:
8461.10
8461.20
8461.30
8461.40
8461.50
8461.90

84.62

-

schaafbanken
sterke-armschaafbanken en steekbanken
trekfreesbanken
machines voor het frezen, steken, schaven, slijpen of afwerken van tandwielen
- zaagmachines en afsteekbanken
- andere
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

8462.21
8462.29
8462.31
8462.39
8462.41
8462.49
8462.91
8462.99

- machines (persen daaronder begrepen) voor het smeden, het stampen of het hameren
- machines (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken of het vlakken:
- - met numerieke besturing
- - andere
- machines (persen daaronder begrepen) voor het afknippen, andere dan gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen:
- - met numerieke besturing
- - andere
- machines (persen daaronder begrepen) voor het inkepen of het ponsen, gecombineerde machines voor het ponsen en afknippen daaronder begrepen:
- - met numerieke besturing
- - andere
- andere:
- - hydraulische persen
- - andere
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84.63

Andere gereedschapswerktuigen voor het niet-verspanend bewerken van metaal of
van cermets:
8463.10
8463.20
8463.30
8463.90

84.64

-

trekbanken voor staven, buizen, profielen, draad en dergelijke
schroefdraadrol- en schroefdraadwalsmachines
machines voor het bewerken van draad
andere

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
8464.20
8464.90

84.65

- zaagmachines
- slijp- en polijstmachines
- andere
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
8465.91
8465.92
8465.93
8465.94
8465.95
8465.96
8465.99
84.66

- machines waarmede bewerkingen van verschillende aard zonder tussentijdse gereedschapwisseling kunnen worden uitgevoerd
- andere:
- - zaagmachines
- - schaafmachines, freesmachines en profileermachines
- - schuur-, slijp- en polijstmachines
- - machines voor het buigen en machines voor het ineenzetten
- - boormachines en uitsteekmachines
- - splijt-, afsnij- en schilmachines
- - andere
Delen en toebehoren waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij de posten 84.56 tot en met
84.65, daaronder begrepen werkstukhouders en gereedschapshouders, zelfopenende
draadsnijkoppen, verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op
gereedschapswerktuigen; gereedschapshouders voor handgereedschap van alle
soorten:

8466.10
8466.20
8466.30
8466.91
8466.92
8466.93
8466.94
84.67

- gereedschapshouders en zelfopenende draadsnijkoppen
- werkstukhouders
- verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschapswerktuigen
- andere:
- - voor machines bedoeld bij post 84.64
- - voor machines bedoeld bij post 84.65
- - voor machines bedoeld bij de posten 84.56 tot en met 84.61
- - voor machines bedoeld bij post 84.62 of 84.63
Handgereedschap dat pneumatisch, hydraulisch of door een ingebouwde nietelektrische motor wordt aangedreven:

8467.11
8467.19
8467.81
8467.89
8467.91
8467.92
8467.99
84.68

-

pneumatisch:
- roterend (ook indien met slagmechanisme)
- ander
ander gereedschap:
- kettingzagen
- ander
delen:
- van kettingzagen
- van pneumatisch gereedschap
- andere

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt
voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post 85.15; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas:
8468.10
8468.20
8468.80
8468.90

-

handbranders
andere machines en toestellen, werkend met gas
andere machines en toestellen
delen
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84.69

Schrijfmachines, andere dan drukkers bedoeld bij post 84.71; tekstverwerkende
machines:
8469.11
8469.12
8469.20
8469.30

84.70

-

automatische schrijfmachines en tekstverwerkende machines:
- tekstverwerkende machines
- automatische schrijfmachines
andere elektrische schrijfmachines
andere schrijfmachines (niet elektrisch)

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

8470.21
8470.29
8470.30
8470.40
8470.50
8470.90
84.71

8471.10
8471.30

8471.41
8471.49
8471.50

8471.60
8471.70
8471.80
8471.90
84.72

- 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
- andere elektronische rekenmachines:
- - schrijvende
- - andere
- andere rekenmachines
- boekhoudmachines
- kasregisters
- andere
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:
- analoge en hybride gegevensverwerkende machines
- draagbare digitale automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet
meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid,
een toetsenbord en een beeldscherm
- andere digitale automatische gegevensverwerkende machines:
- - bevattende in dezelfde behuizing ten minste een centrale verwerkingseenheid en, al dan niet gecombineerd, een invoer- en uitvoereenheid
- - andere, aangeboden in de vorm van systemen
- digitale 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
- invoereenheden en uitvoereenheden, ook indien zij in dezelfde behuizing geheugeneenheden bevatten
- geheugeneenheden
- andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines
- andere
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
8472.20
8472.30

8472.90
84.73

- duplicators
- adresseermachines en machines voor het stampen van adresplaten
- 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
- andere
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 84.69 tot en met 84.72:

8473.10
8473.21
8473.29
8473.30
8473.40
8473.50

- delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 84.69
- delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 84.70:
- - van de elektronische rekenmachines bedoeld bij de onderverdelingen
8470.10, 8470.21 en 8470.29
- - andere
- delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 84.71
- delen en toebehoren van de machines bedoeld bij post 84.72
- delen en toebehoren die in dezelfde mate geschikt zijn voor gebruik met de
machines bedoeld bij twee of meer van de posten 84.69 tot en met 84.72
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84.74

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
8474.20
8474.31
8474.32
8474.39
8474.80
8474.90

84.75

- machines en toestellen voor het sorteren, het ziften, het scheiden of het
wassen
- machines en toestellen voor het breken, het malen of het verpulveren
- machines en toestellen voor het mengen of het kneden:
- - betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel
- - machines voor het mengen van minerale stoffen met bitumen
- - andere
- andere machines en toestellen
- delen
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

8475.21
8475.29
8475.90
84.76

- machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of
buizen of van flitslampen, met een omhulling van glas
- machines voor het vervaardigen of voor het warm bewerken van glas of van
glaswerk:
- - machines voor het vervaardigen van optische vezels en van onafgewerkte
vormen ("ébauches") daarvan
- - andere
- delen
Verkoopautomaten (bijvoorbeeld voor postzegels, voor sigaretten, voor levensmiddelen, voor dranken), geldwisselapparaten daaronder begrepen:

8476.21
8476.29
8476.81
8476.89
8476.90
84.77

-

verkoopautomaten voor dranken:
- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen
- andere
andere machines:
- voorzien van een inrichting voor het verwarmen of voor het koelen
- andere
delen

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
8477.20
8477.30
8477.40
8477.51
8477.59
8477.80
8477.90

84.78

-

spuitgietmachines
strengpersen (extrudeerpersen)
blaasvormmachines
vacuümvormmachines en andere thermovormmachines
andere giet- of vormmachines en -toestellen:
- machines voor het vormen van luchtbanden, voor het aanbrengen van een
nieuw loopvlak op luchtbanden of voor het vervaardigen van binnenbanden
- - andere
- andere machines en toestellen
- delen
Machines en toestellen voor het bewerken of het verwerken van tabak, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:

8478.10
8478.90
84.79

- machines en toestellen
- delen
Machines en mechanische toestellen met een eigen functie, niet genoemd of niet
begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:

8479.10
8479.20
8479.30
8479.40
8479.50

- machines en toestellen voor het uitvoeren van openbare werken, van bouwwerken en van dergelijke werken
- machines en toestellen voor het extraheren of het bereiden van dierlijke
olie of vet of van plantaardige vette olie of vet
- 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
- machines voor het vervaardigen van touw en kabel
- industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen
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8479.60
8479.81
8479.82
8479.89
8479.90
84.80

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
8480.20
8480.30
8480.41
8480.49
8480.50
8480.60
8480.71
8480.79

84.81

-

vormkasten voor gieterijen
modelplaten voor gietvormen
modellen voor gietvormen
vormen voor metalen of voor metaalcarbiden:
- voor het spuitgieten of het persgieten
- andere
vormen voor glas
vormen voor minerale stoffen
vormen voor rubber of voor kunststof:
- voor het spuitgieten of het persgieten
- andere

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
8481.20
8481.30
8481.40
8481.80
8481.90

84.82

-

reduceerventielen
kleppen voor oleohydraulische of pneumatische overbrenging
terugslagkleppen
overloopkleppen en veiligheidskleppen
andere artikelen
delen

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers:
8482.10
8482.20
8482.30
8482.40
8482.50
8482.80
8482.91
8482.99

84.83

- kogellagers
- kegellagers, samenstellingen van konische ringen en konische rollen daaronder begrepen
- tonlagers
- naaldlagers
- cilinderlagers
- andere, gecombineerde lagers daaronder begrepen
- delen:
- - kogels, rollen, naalden en dergelijke
- - andere
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
8483.20
8483.30
8483.40

8483.50
8483.60
8483.90
84.84

- toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping
- andere machines en toestellen:
- - voor de behandeling van metaal, wikkelmachines voor het vervaardigen van
elektrische spoelen daaronder begrepen
- - voor het mengen, het kneden, het breken, het malen, het ziften, het homogeniseren, het emulgeren of het roeren
- - andere
- delen

- drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken
- kussenblokken voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers
- kussenblokken, andere dan die voorzien van kogel-, rol-, naald- of dergelijke lagers; lagerschalen
- getande overbrengingen en wrijvingswielen, andere dan enkele 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)
- vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen)
- koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen daaronder begrepen)
- delen
Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen
of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen:
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8484.10
8484.20
8484.90
84.85

- metalloplastische pakking
- mechanische afdichtingen
- andere
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:

8485.10
8485.90

- scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 84
Binnen hoofdstuk 84 is de draagwijdte van een aantal posten gewijzigd doordat er wijzigingen zijn
aangebracht in een aantekening dan wel in de tekst van een post. Het betreft de indeling van:
inktstraal drukkers;
eenheden van automatische gegevensverwerkende machines;
machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties;
hydraulisch werkend handgereedschap;
rollagerassen; en
mechanische afdichtingen.
Hierna is bij de desbetreffende aantekeningen en posten nader aangegeven wat de gevolgen zijn van
een en ander.
2. Hoofdstuk 84. Aantekening 1 b)
De tekst van aantekening 1 b) op hoofdstuk 84 is redactioneel aangepast, teneinde draagwijdte van
die uitzondering te verduidelijken. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de draagwijdte van de
posten van hoofdstuk 84.
3. Hoofdstuk 84. Aantekening 2
Een nieuwe alinea is toegevoegd, aangevende dat inktstraal drukkers niet onder de werking van
deze aantekening vallen en derhalve zijn uitgezonderd van indeling onder post 84.24. Zij dienen
naar gelang het geval onder post 84.43 of 84.71 te worden ingedeeld.
Voor zover deze drukkers niet reeds onder de posten 84.43 en 84.71 werden ingedeeld, betekent dit
een transfer vanuit post 84.24 naar deze posten.
4. Hoofdstuk 84. Aantekening 4
De tekst van aantekening 4 op hoofdstuk 84 is redactioneel aangepast, door het opnemen van
"draaicentra". Deze aanpassing betekent een verduidelijking van de indeling van dergelijke machines.
5. Hoofdstuk 84. Aantekening 5
Aantekening 5 op hoofdstuk 84, waarin opgenomen de definitie van automatische gegevensverwerkende
machines en eenheden daarvoor (post 84.71), is ingrijpend gewijzigd. Naast een structurele aanpassing (de diverse onderdelen van de aantekening zijn nu alle voorzien van een letter) is door
de aangepaste tekst ook sprake van een wijziging in de draagwijdte van de aantekening en derhalve
van die van post 84.71.
De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op:
afzonderlijke omhullingen: dit criterium is komen te vervallen, waardoor de indeling van eenheden die zullen worden ingebouwd in dezelfde omhulling als die van de centrale verwerkingseenheid, is verduidelijkt;
ontworpen om deel uit te maken van een systeem: dit criterium is vervangen door "van de soort
die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een systeem". Met deze aanpassing is beoogd de bestaande onduidelijkheid omtrent de draagwijdte van de eerstgenoemde uitdrukking te
ondervangen;
gestabiliseerde voedingseenheden: de referentie naar deze eenheden is komen te vervallen.
Indien afzonderlijk aangeboden, worden zij geacht geen eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines te vormen (indeling in het algemeen onder post 85.04);
bepaalde afzonderlijk aangeboden eenheden: afdrukkers, toetsenborden, invoertoestellen met XY coördinaten (bijvoorbeeld muizen) en schijvengeheugeneenheden (bijvoorbeeld zogenaamde harde schijven) worden ingedeeld onder post 84.71, ook indien zij niet voldoen aan het criterium
dat zij van de soort moeten zijn die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem. Dergelijke eenheden werden tot nu toe ingedeeld onder diverse posten: bijvoorbeeld 84.24, 84,69, 84.72 en 84.73).
6. Hoofdstuk 84. Nieuwe aantekening 8
Ten behoeve van de uitdrukking "zakformaat", die is opgenomen in de tekst van post 84.70, is een
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omschrijving hiervan opgenomen in de nieuwe aantekening 8 op hoofdstuk 84.
7. Hoofdstuk 84. Nieuwe aanvullende aantekening 1
In verband met de nieuwe structuur van de onderverdelingen van post 84.71 is een nieuwe aanvullende aantekeningen opgenomen, waarin is vastgelegd wat voor de toepassing van onderverdeling
8471.49 onder het begrip "systemen" moet worden verstaan.
De bestaande aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 84 wordt aan de nieuwe situatie aangepast.
8. Onderverdelingen post 84.06
De structuur van de onderverdelingen binnen post 84.06 is aangepast, teneinde een onderverdeling
te kunnen opnemen voor turbines die worden gebruikt voor de productie van elektriciteit (onderscheid op basis van vermogen).
9. Onderverdelingen post 84.15
Binnen post 84.15 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor klimaatregelingsmachines van de
soort gebruikt voor het comfort van personen in motorvoertuigen (onderverdeling 8415.20).
10. Tekst en onderverdelingen post 84.22
De teksten van post 84.22 en de onderverdelingen 8422.30 en 8422.40 zijn redactioneel aangepast
teneinde de indeling van bepaalde verpakkingsmachines (capsuleermachines en krimpverpakkingsmachines) te verduidelijken.
11. Tekst en onderverdelingen post 84.43
De tekst van post 84.43 is aangepast teneinde de indeling van bepaalde inktstraaldrukkers te verduidelijken. Voor de onder post 84.43 vallende inktstraaldrukkers is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen (onderverdeling 8443.51).
12. Onderverdelingen post 84.56
In post 84.56 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor machines voor het droog-etsen
van patronen op halfgeleidermateriaal (onderverdeling 8456.91). De overige machines van onderverdeling 8456.90 vallen nu onder onderverdeling 8456.99.
13. Tekst post 84.58
De tekst van post 84.58 is redactioneel aangepast, teneinde de indeling van draaicentra onder die
post te verduidelijken.
14. Tekst post 84.59
De tekst van post 84.59 is redactioneel aangepast, teneinde de indeling van draaicentra onder
post 84.58 te verduidelijken.
15. Tekst post 84.60
De verwijzing naar "gesinterde metaalcarbiden" in de tekst van post 84.60 is geschrapt, omdat
deze producten onder het begrip "cermets" vallen. Dit begrip is gedefinieerd in aantekening 4 op
afdeling XV.
16. Tekst post 84.61
De verwijzing naar "gesinterde metaalcarbiden" in de tekst van post 84.61 is geschrapt, omdat
deze producten onder het begrip "cermets" vallen. Dit begrip is gedefinieerd in aantekening 4 op
afdeling XV.
17. Tekst post 84.63
De verwijzing naar "gesinterde metaalcarbiden" in de tekst van post 84.63 is geschrapt, omdat
deze producten onder het begrip "cermets" vallen. Dit begrip is gedefinieerd in aantekening 4 op
afdeling XV.
18. Draagwijdte post 84.67
De tekst van post 84.67 is uitgebreid met een verwijzing naar hydraulisch werkend handgereedschap. Hierdoor wordt de draagwijdte van de post uitgebreid.
19. Draagwijdte en onderverdelingen post 84.69
De draagwijdte van post 84.69 is gewijzigd door de nieuwe bewoordingen van de omschrijving van
eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines in aantekening 5 op hoofdstuk 84: bepaalde drukkers worden nu ingedeeld onder post 84.71.
De structuur van de onderverdelingen in post 84.69 is eveneens aangepast. Voor de automatische
schrijfmachines en tekstverwerkende machines zijn afzonderlijke onderverdelingen opgenomen: onderverdeling 8469.11 voor de tekstverwerkende machines en onderverdeling 8469.12 voor de automatische schrijfmachines.
Het onderscheid voor de andere machines op basis van het gewicht is komen te vervallen.
20. Draagwijdte en onderverdelingen post 84.70
De draagwijdte van post 84.70 is uitgebreid met machines in zakformaat voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens, met rekenfuncties (bijvoorbeeld bepaalde elektronische
agenda's). Deze gecombineerde machines werden tot nu toe ingedeeld op basis van het gedeelte of
de functie van de machine die aan het geheel het essentiële karakter verleent.
In aantekening 8 op hoofdstuk 84 is aangegeven wat onder "zakformaat" moet worden verstaan.
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Deze machines voor het opslaan, het reproduceren en het tonen van gegevens zijn in onderverdeling
8470.10 met name genoemd.
21. Onderverdelingen post 84.71
De structuur van de onderverdelingen van post 84.71 is gewijzigd. Ook is de omschrijving van de
diverse combinaties en eenheden aangepast. De voornaamste aanpassingen betreffen:
draagbare machines (onderverdeling 8471.30): wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm (de diverse samenstellende delen niet noodzakelijkerwijs in een behuizing);
systemen (onderverdeling 8471.49): indien een systeem wordt aangeboden dan kan dit onder bepaalde voorwaarden als één geheel worden ingedeeld. Een omschrijving van het begrip "systemen" is gegeven in aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 84;
andere eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines: dergelijke eenheden zijn afzonderlijk opgenomen (onderverdeling 8471.80).
22. Onderverdelingen post 84.73
In post 84.73 is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor delen en toebehoren die in dezelfde
mate geschikt zijn voor gebruik met de machines bedoeld bij twee of meer van de posten 84.69 tot
en met 84.72 (onderverdeling 8473.50). Hierdoor wordt de indeling van dergelijke delen en toebehoren vereenvoudigd.
23. Onderverdelingen post 84.75
In post 84.75 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor machines voor het vervaardigen
van optische vezels en van onafgewerkte vormen ("ébauches") daarvan (onderverdeling 8475.21).
24. Onderverdeling post 84.76
De structuur van de onderverdelingen van post 84.67 is aangepast. Hiermee zijn voor verkoopautomaten voor dranken afzonderlijke onderverdelingen gecreëerd (onderverdelingen 8467.21 en
8467.29). In verband hiermee zijn de codenummers voor de andere machines aangepast.
25. Onderverdeling post 84.79
In post 84.79 is een tweetal nieuwe onderverdelingen opgenomen, te weten:
industriële robots, elders genoemd noch elders onder begrepen (onderverdeling 8479.50); en
toestellen voor het verfrissen van lucht door middel van verdamping (onderverdeling 8479.60).
26. Draagwijdte en onderverdelingen post 84.83
In de tekst van post 84.83 is een vermelding opgenomen voor rollagerassen. Deze vermelding is
eveneens opgenomen in onderverdeling 8483.40. Hierdoor is de draagwijdte van deze post en van
deze onderverdeling uitgebreid. Deze toestellen komen van post 84.85.
27. Draagwijdte en onderverdelingen post 84.84
In de tekst van post 84.84 is een vermelding opgenomen voor mechanische afdichtingen. Deze vermelding is eveneens opgenomen in de nieuwe onderverdeling 8484.20. Hierdoor is de draagwijdte van
deze post uitgebreid. Deze toestellen komen van post 84.85.
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Hoofdstuk 85
Elektrische machines, apparaten en 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
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
elektrisch verwarmde dekens, kussens, voetzakken en dergelijke artikelen; elektrisch verwarmde kleding, schoeisel, oorwarmers en andere elektrisch verwarmde artikelen die op de persoon worden gedragen;
b)
werken van glas bedoeld bij post 70.11;
c)
elektrisch verwarmde meubelen bedoeld bij hoofdstuk 94.

2.

Artikelen die zowel beantwoorden aan de omschrijving van de posten 85.01 tot en met
85.04 als aan die van de posten 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 of 85.42 worden ingedeeld onder een van de laatste vijf posten.
Kwikdampgelijkrichters met metalen vat worden evenwel steeds onder post 85.04 ingedeeld.

3.

Onder post 85.09 worden uitsluitend ingedeeld, voor zover het elektromechanische apparaten betreft van de soort gewoonlijk gebezigd voor huishoudelijk gebruik:
a)
stofzuigers, vloerwrijvers (boenmachines), apparaten voor het malen, het mengen en
dergelijke, van voedings- en genotmiddelen, vruchtepersen en groentepersen, ongeacht het gewicht;
b)
andere toestellen wegende niet meer dan 20 kg, met uitzondering van ventilatoren en
van afzuigkappen met ingebouwde ventilator, ook indien met filter (post 84.14), van
centrifuges voor wasgoed (post 84.21), van machines voor het afwassen van vaatwerk
(post 84.22), van wasmachines voor wasgoed (post 84.50), van strijkmachines (post
84.20 of 84.51, naargelang het kalanders -mangels- of andere machines betreft), van
naaimachines (post 84.52), van elektrische scharen (post 85.08) en van elektrothermische toestellen (post 85.16).

4.

Voor de toepassing van post 85.34 worden als "gedrukte schakelingen" aangemerkt, schakelingen verkregen door het vormen op een onderlaag van isolerend materiaal, door een bij
het drukken gebruikte werkwijze (bijvoorbeeld inpersen, elektrolytisch opbrengen, etsen)
of volgens de zogenaamde dun- of dikfilmtechniek, van stroomvoerende elementen, contacten of andere gedrukte elementen (bijvoorbeeld inductie-elementen, weerstanden, condensatoren), die al dan niet volgens een bepaald schema onderling zijn verbonden, met uitzondering evenwel van elementen die een elektrisch signaal kunnen voortbrengen, gelijkrichten, moduleren of versterken (bijvoorbeeld halfgeleiderelementen).
De uitdrukking "gedrukte schakelingen" omvat geen schakelingen samengesteld met andere
dan tijdens het drukproces verkregen elementen, noch omvat zij individuele, discrete
weerstanden, condensatoren of inductie-elementen. Gedrukte schakelingen mogen evenwel
voorzien zijn van niet-gedrukte aansluitingselementen.
Dunfilmschakelingen en dikfilmschakelingen die tijdens éénzelfde technologisch proces
verkregen passieve en actieve elementen bevatten, worden onder post 85.42 ingedeeld.

5.

Voor de toepassing van de posten 85.41 en 85.42 wordt verstaan onder:
A.
"dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen", elementen waarvan de
werking afhankelijk is van variaties in de soortelijke weerstand onder de invloed
van een elektrisch veld;
B.
"elektronische geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages":
a)
monolitische geïntegreerde schakelingen, waarvan de elementen (dioden, transistors, weerstanden, condensatoren, onderlinge verbindingen, enz.) in de massa (hoofdzakelijk) of op het oppervlak van een halfgeleidermateriaal (bijvoorbeeld gedoopt silicium) zijn tot stand gebracht en een onverbrekelijk geheel
vormen;
b)
hybride geïntegreerde schakelingen, waarin passieve elementen (weerstanden,
condensatoren, onderlinge verbindingen, enz.), verkregen volgens de dun- of
dikfilmtechniek, en actieve elementen (dioden, transistors, monolitische geïntegreerde schakelingen, enz.), verkregen volgens de halfgeleidertechniek,
praktisch onverbrekelijk zijn opgenomen op een zelfde isolerende onderlaag
(van glas, van keramisch materiaal, enz.).
In deze schakelingen mogen tevens discrete elementen zijn opgenomen;
c)
micro-assemblages in de vorm van gegoten blokjes, micromodules en dergelijke,
bestaande uit daarin samengebrachte en onderling verbonden discrete, actieve
of actieve en passieve, elementen.
Voor de indeling van de in deze aantekening omschreven goederen hebben de posten 85.41
en 85.42 voorrang boven alle andere posten van de nomenclatuur waaronder die goederen,
bijvoorbeeld in verband met hun functie, eventueel zouden kunnen worden ingedeeld.

6.

Grammofoonplaten, banden en andere dragers bedoeld bij de posten 85.23 en 85.24, blijven
onder deze posten ingedeeld, ook indien zij worden aangeboden met de apparaten of toestellen waarmee zij gebruikt zullen worden.

7.

Voor de toepassing van post 85.48 worden onder "gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren" verstaan, die
welke als zodanig onbruikbaar zijn geworden door breuk, versnijden, slijtage of derge-

280

lijke, of die welke niet geschikt zijn om te worden herladen.
Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

De onderverdelingen 8519.92 en 8527.12 omvatten slechts cassettespelers en radiocassettespelers, met ingebouwde versterker doch zonder ingebouwde luidspreker, die zonder een
externe elektrische energiebron kunnen werken en waarvan de afmetingen niet meer dan 170
mm x 100 mm x 45 mm bedragen.

GS-code

85.01

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten:
8501.10
8501.20
8501.31
8501.32
8501.33
8501.34
8501.40
8501.51
8501.52
8501.53
8501.61
8501.62
8501.63
8501.64

85.02

8502.31
8502.39
8502.40
8503.00

85.04

motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W
universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W
andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren:
- met een vermogen van niet meer dan 750 W
- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW
- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW
- met een vermogen van meer dan 375 kW
andere eenfasewisselstroommotoren
andere meerfasenwisselstroommotoren:
- met een vermogen van niet meer dan 750 W
- met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW
- met een vermogen van meer dan 75 kW
wisselstroomgeneratoren:
- met een vermogen van niet meer dan 75 kVA
- met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA
- met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA
- met een vermogen van meer dan 750 kVA

- generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking
(diesel- of semi-dieselmotor):
- - met een vermogen van niet meer dan 75 kVA
- - met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA
- - met een vermogen van meer dan 375 kVA
- generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren)
- andere generatoraggregaten:
- - werkend op windenergie
- - andere
- roterende omvormers
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 85.01 of 85.02
Elektrische transformatoren, statische omvormers (bijvoorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen:

8504.10
8504.21
8504.22
8504.23
8504.31
8504.32
8504.33
8504.34
8504.40
8504.50
8504.90
85.05

-

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers:

8502.11
8502.12
8502.13
8502.20

85.03

Omschrijving

-

ballasten voor ontladingslampen of -buizen
transformatoren met vloeistofisolatie:
- met een vermogen van niet meer dan 650 kVA
- met een vermogen van meer dan 650 doch niet meer dan 10 000 kVA
- met een vermogen van meer dan 10 000 kVA
andere transformatoren:
- met een vermogen van niet meer dan 1 kVA
- met een vermogen van meer dan 1 doch niet meer dan 16 kVA
- met een vermogen van meer dan 16 doch niet meer dan 500 kVA
- met een vermogen van meer dan 500 kVA
statische omvormers
andere smoorspoelen en andere zelfinductiespoelen
delen

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
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8505.11
8505.19
8505.20
8505.30
8505.90
85.06

magneten te worden gebruikt:
- van metaal
- andere
elektromagnetische koppelingen, gangwissels en remmen
lastmagneten
andere, delen daaronder begrepen

Elektrische elementen en elektrische batterijen:
8506.10
8506.30
8506.40
8506.50
8506.60
8506.80
8506.90

85.07

-

mangaandioxyde-elementen en -batterijen
kwikoxyde-elementen en -batterijen
zilveroxyde-elementen en -batterijen
lithiumelementen en -batterijen
lucht-zinkelementen en -batterijen
andere
delen

Elektrische accumulatoren, alsmede scheiplaten daarvoor, ook indien in vierkante of rechthoekige vorm:
8507.10
8507.20
8507.30
8507.40
8507.80
8507.90

85.08

-

loodaccumulatoren van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren
andere loodaccumulatoren
nikkel-cadmiumaccumulatoren
nikkel-ijzeraccumulatoren
andere accumulatoren
delen

Elektromechanisch handgereedschap met ingebouwde elektromotor:
8508.10
8508.20
8508.80
8508.90

85.09

-

boormachines van alle soorten
zagen
ander gereedschap
delen

Elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor:
8509.10
8509.20
8509.30
8509.40
8509.80
8509.90

85.10

-

stofzuigers
vloerwrijvers (boenmachines)
toestellen voor het vermalen van keukenafval
apparaten voor het malen, het mengen en dergelijke van voedings- en genotmiddelen; vruchte- en groentepersen
- andere toestellen
- delen
Scheerapparaten, tondeuses en epileerapparaten, met ingebouwde elektromotor:

8510.10
8510.20
8510.30
8510.90
85.11

-

scheerapparaten
tondeuses
epileerapparaten
delen

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
8511.20
8511.30
8511.40
8511.50
8511.80
8511.90

85.12

-

-

ontstekingsbougies
magneto's; dynamo-magneto's; vliegwielmagneten
stroomverdelers; ontstekingsspoelen
startmotoren, ook indien werkend als generator
andere generatoren
andere toestellen
delen

Elektrische verlichtingstoestellen en elektrische signaal- en waarschuwingstoestellen (andere dan de artikelen bedoeld bij post 85.39), elektrische ruitewissers en elektrische toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van
ruiten tegen te gaan, van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen:
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8512.10
8512.20
8512.30
8512.40
8512.90
85.13

- verlichtingstoestellen en toestellen voor het geven van zichtbare signalen,
van de soort gebruikt op rijwielen
- andere toestellen voor verlichting of voor het geven van zichtbare signalen
- toestellen voor het geven van geluidssignalen
- ruitewissers en toestellen om ijsafzetting op of om het beslaan van ruiten
tegen te gaan
- delen
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 85.12:

8513.10
8513.90
85.14

- lampen
- delen
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
8514.20
8514.30
8514.40
8514.90
85.15

-

weerstandovens (met indirecte verwarming)
ovens met inductieve of met diëlektrische verwarming
andere ovens
andere toestellen voor de behandeling van stoffen door inductieve of door
diëlektrische verwarming
- delen
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:

8515.11
8515.19
8515.21
8515.29
8515.31
8515.39
8515.80
8515.90
85.16

-

machines, apparaten en toestellen voor het solderen:
- soldeerbouten en soldeerpistolen
- andere
machines, apparaten en toestellen voor het weerstandlassen van metalen:
- automatische of halfautomatische
- andere
machines, apparaten en toestellen werkend met lichtboog of met plasmastraal,
voor het lassen van metalen:
- automatische of halfautomatische
- andere
andere machines, apparaten en toestellen
delen

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 85.45:
8516.10

8516.21
8516.29
8516.31
8516.32
8516.33
8516.40
8516.50
8516.60
8516.71
8516.72
8516.79

- elektrische geisers en andere elektrische heetwatertoestellen en elektrische
dompelaars
- elektrische toestellen voor verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming
of voor dergelijk gebruik:
- - accumulatieradiatoren
- - andere
- elektrothermische toestellen voor haarbehandeling of voor het drogen van de
handen:
- - haardroogtoestellen
- - andere toestellen voor haarbehandeling
- - toestellen voor het drogen van de handen
- elektrische strijkijzers
- microgolfovens
- andere ovens; fornuizen, komforen, kookplaten en grilleerapparaten
- andere elektrothermische toestellen:
- - koffie- en theezetapparaten
- - broodroosters
- - andere
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8516.80
8516.90
85.17

- verwarmingselementen (verwarmingsweerstanden)
- delen
Elektrische toestellen voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie, lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn en toestellen voor telecommunicatie met draaggolf of voor digitale telecommunicatie daaronder begrepen; videofoontoestellen:

8517.11
8517.19
8517.21
8517.22
8517.30
8517.50
8517.80
8517.90
85.18

-

telefoontoestellen; videofoontoestellen:
- lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn
- andere
telekopieertoestellen en telexapparaten:
- telekopieertoestellen
- telexapparaten
schakelapparaten voor telefonie of telegrafie
andere toestellen, voor telecommunicatie met draaggolf of voor digitale telecommunicatie
- andere toestellen
- delen
Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een
klankkast; hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers:

8518.10
8518.21
8518.22
8518.29
8518.30
8518.40
8518.50
8518.90
85.19

-

microfoons en statieven daarvoor
luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast:
- kasten met één luidspreker
- kasten met meer dan één luidspreker
- andere
hoofdtelefoons en oortelefoons, ook indien gecombineerd met een microfoon
elektrische audiofrequentversterkers
elektrische geluidsversterkers
delen

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen voor
het weergeven van geluid, niet uitgerust voor het opnemen van geluid:
8519.10
8519.21
8519.29
8519.31
8519.39
8519.40
8519.92
8519.93
8519.99

85.20

-

elektrogrammofoons, werkend met munt- of penninginworp
andere elektrogrammofoons:
- zonder luidsprekers
- andere
platenspelers:
- met automatische platenwisselaar
- andere
dicteermachines
andere toestellen voor het weergeven van geluid:
- zakformaat-cassettespelers
- andere cassettespelers
- andere

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen
voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluid:
8520.10
8520.20
8520.32
8520.33
8520.39
8520.90

85.21

- dicteermachines die niet zonder externe energiebron kunnen functioneren
- telefoonantwoordapparaten
- andere toestellen voor het opnemen en het weergeven van geluid, werkend met
magneetbanden:
- digitaal werkend
- - andere, werkend met cassettes
- - andere
- andere
Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner:

8521.10
8521.90
85.22

- werkend met magneetbanden
- andere
Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk zijn bestemd voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 85.19 tot en met 85.21:

8522.10

- weergavekoppen voor platenspelers
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8522.90
85.23

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

8523.11
8523.12
8523.13
8523.20
8523.30
8523.90
85.24

-

magneetbanden:
- met een breedte van niet meer dan 4 mm
- met een breedte van meer dan 4 doch niet meer dan 6,5 mm
- met een breedte van meer dan 6,5 mm
magneetschijven
kaarten voorzien van een magnetische strip
andere

Grammofoonplaten, banden en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor
dergelijke doeleinden, waarop is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen
voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld
bij hoofdstuk 37:
8524.10
8524.31
8524.32
8524.39
8524.40
8524.51
8524.52
8524.53
8524.60
8524.91
8524.99

85.25

-

grammofoonplaten
platen voor afleessystemen door middel van een laserstraal:
- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen
- voor het weergeven van geluid alleen
- andere
magneetbanden voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen
andere magneetbanden:
- met een breedte van niet meer dan 4 mm
- met een breedte van meer dan 4 doch niet meer dan 6,5 mm
- met een breedte van meer dan 6,5 mm
kaarten voorzien van een magnetische strip
andere:
- voor het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen
- andere

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of
het weergeven van geluid; televisiecamera's; videocamera's voor stilstaand
beeld (zogenaamde still image videocamera's) en andere videocameraopnametoestellen:
8525.10
8525.20
8525.30
8525.40

85.26

-

zendtoestellen
zendtoestellen met ingebouwd ontvangtoestel
televisiecamera's
videocamera's voor stilstaand beeld (zogenaamde still image videocamera's)
en andere videocamera-opnametoestellen

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening:
8526.10
8526.91
8526.92

85.27

-

radartoestellen
andere:
- toestellen voor radionavigatie
- toestellen voor radioafstandsbediening

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

8527.12
8527.13
8527.19

8527.21
8527.29

- ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen
functioneren, toestellen waarmee tevens radiotelefonie of radiotelegrafie
kan worden ontvangen daaronder begrepen:
- - zakformaat-radiocassettespelers
- - andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het
weergeven van geluid
- - andere
- ontvangtoestellen voor radio-omroep, die niet zonder externe energiebron
kunnen functioneren, van de soort die in motorvoertuigen wordt gebruikt,
toestellen waarmee tevens radiotelefonie of radiotelegrafie kan worden ontvangen daaronder begrepen:
- - gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid
- - andere
- andere ontvangtoestellen voor radio-omroep, toestellen waarmee tevens radiotelefonie of radiotelegrafie kan worden ontvangen daaronder begrepen:
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8527.31
8527.32
8527.39
8527.90
85.28

- - gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid
- - niet gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van
geluid, doch gecombineerd met een uurwerk
- - andere
- andere toestellen
Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor
radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van
beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen:

8528.12
8528.13
8528.21
8528.22
8528.30
85.29

- ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel
voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of
van beelden:
- - voor kleurenweergave
- - voor monochrome weergave (zwart-wit of ander)
- videomonitors:
- - voor kleurenweergave
- - voor monochrome weergave (zwart-wit of ander)
- videoprojectietoestellen
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 85.25 tot en met 85.28:

8529.10
8529.90
85.30

- antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden
onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt
- andere
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 86.08):

8530.10
8530.80
8530.90
85.31

- toestellen voor spoor- en tramwegen
- andere toestellen
- delen
Elektrische toestellen voor hoorbare of voor zichtbare signalen (bijvoorbeeld
bellen, sirenes, signaalborden, alarmtoestellen tegen diefstal of brand), andere dan die bedoeld bij de posten 85.12 en 85.30:

8531.10
8531.20
8531.80
8531.90
85.32

- alarmtoestellen tegen diefstal, brandalarmtoestellen en dergelijke toestellen
- signaalborden voorzien van elementen met vloeibare kristallen (LCD) of van
luminescentiedioden (LED)
- andere toestellen
- delen
Elektrische condensatoren (vast, regelbaar of instelbaar):

8532.10
8532.21
8532.22
8532.23
8532.24
8532.25
8532.29
8532.30
8532.90
85.33

- vaste condensatoren, berekend op gebruik bij 50/60 Hz, met een blind vermogen van 0,5 kvar of meer (vermogenscondensatoren)
- andere vaste condensatoren:
- - tantaalcondensatoren
- - elektrolytische aluminiumcondensatoren
- - met keramisch diëlektricum, enkellagig
- - met keramisch diëlektricum, meerlagig
- - met diëlektricum van papier of van kunststof
- - andere
- regelbare condensatoren en instelbare condensatoren
- delen
Elektrische weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder begrepen), andere dan verwarmingsweerstanden:

8533.10
8533.21
8533.29
8533.31
8533.39
8533.40

-

vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden
andere vaste weerstanden:
- voor een vermogen van niet meer dan 20 W
- andere
regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers daaronder
begrepen), draadgewonden:
- - voor een vermogen van niet meer dan 20 W
- - andere
- andere regelbare en instelbare weerstanden (reostaten en potentiometers

286

85.34

8533.90

daaronder begrepen)
- delen

8534.00

Gedrukte schakelingen

85.35

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), aansluitdozen en -kasten),
voor een spanning van meer dan 1000 V:
8535.10
8535.21
8535.29
8535.30
8535.40
8535.90

85.36

-

smeltveiligheden
vermogensschakelaars:
- voor een spanning van minder dan 72,5 kV
- andere
scheidingsschakelaars en lastschakelaars
bliksemafleiders, overspanningsveiligheden en golfafvlakkers
andere

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen
(stekkers), lamp- en buishouders, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning
van niet meer dan 1000 V:
8536.10
8536.20
8536.30
8536.41
8536.49
8536.50
8536.61
8536.69
8536.90

85.37

-

smeltveiligheden
vermogensschakelaars
andere toestellen, voor het beveiligen tegen elektrische stroom
relais:
- voor een spanning van niet meer dan 60 V
- andere
andere schakelaars
lamp- en buishouders, contactdozen en contactstoppen (stekkers):
- lamp- en buishouders
- andere
andere toestellen

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen
bedoeld bij post 85.35 of 85.36, 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 85.17:
8537.10
8537.20

85.38

- voor een spanning van niet meer dan 1 000 V
- voor een spanning van meer dan 1 000 V
Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij post 85.35, 85.36 of 85.37:

8538.10
8538.90
85.39

- borden, panelen, kasten en dergelijke artikelen bedoeld bij post 85.37, niet
voorzien van hun toestellen
- andere
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
8539.21
8539.22
8539.29
8539.31
8539.32

- "sealed beam"-lampen
- andere gloeilampen en -buizen, met uitzondering van lampen en buizen voor
ultraviolette of voor infrarode stralen:
- - halogeenlampen met gloeidraad van wolfraam
- - andere, met een vermogen van niet meer dan 200 W en voor een spanning van
meer dan 100 V
- - andere
- gasontladingslampen en -buizen, andere dan lampen en buizen voor ultraviolette stralen:
- - fluorescentielampen met verhitte kathode
- - kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen
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8539.39
8539.41
8539.49
8539.90
85.40

-

- andere
lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen; booglampen:
- booglampen
- andere
delen

Elektronenbuizen met verhitte kathode, met koude kathode of met fotokathode
(bijvoorbeeld luchtledige, met damp of met gas gevulde buizen, kwikdampgelijkrichtbuizen, kathodestraalbuizen, buizen voor televisiecamera's), andere dan
die bedoeld bij post 85.39:

8540.11
8540.12
8540.20
8540.40
8540.50
8540.60
8540.71
8540.72
8540.79
8540.81
8540.89
8540.91
8540.99
85.41

- kathodestraalbuizen voor ontvangtoestellen voor televisie, buizen voor videomonitors daaronder begrepen:
- - voor kleurenweergave
- - voor monochrome weergave (zwart-wit of ander)
- buizen voor televisiecamera's; beeldomzetters en beeldversterkers; andere
buizen met fotokathode
- buizen voor de kleurenweergave van grafische gegevens, met een fosforscherm
waarvan de afstand tussen de beeldpunten minder dan 0,4 mm bedraagt
- buizen voor de monochrome (zwart-wit of andere) weergave van grafische gegevens
- andere kathodestraalbuizen
- microgolfbuizen (bijvoorbeeld magnetrons, klystrons, lopende-golfbuizen,
carcinotrons), andere dan buizen met roostersturing:
- - magnetrons
- - klystrons
- - andere
- andere buizen:
- - ontvang- en versterkerbuizen
- - andere
- delen:
- - van kathodestraalbuizen
- - andere
Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen; lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden; gemonteerde piëzoelektrische kristallen:

8541.10
8541.21
8541.29
8541.30
8541.40
8541.50
8541.60
8541.90
85.42

-

dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden
transistors, andere dan fototransistors:
- met een dissipatievermogen van minder dan 1 W
- andere
thyristors, diacs en triacs, andere dan lichtgevoelige
lichtgevoelige halfgeleiderelementen (daaronder begrepen fotovoltaïsche cellen, ook indien samengevoegd tot modules of tot panelen); luminescentiedioden
- andere halfgeleiderelementen
- gemonteerde piëzo-elektrische kristallen
- delen
Elektronische geïntegreerde schakelingen en micro-assemblages:

8542.12
8542.13
8542.14
8542.19
8542.30
8542.40
8542.50
8542.90
85.43

- monolitische digitale geïntegreerde schakelingen:
- - kaarten voorzien van een elektronische geïntegreerde schakeling ("intelligente kaarten")
- - metaaloxyde halfgeleiders (MOS technologie)
- - schakelingen verkregen door bipolaire technologie
- - andere, schakelingen verkregen door een combinatie van bipolaire en MOS
technologieën (BIMOS technologie) daaronder begrepen
- andere monolitische geïntegreerde schakelingen
- hybride geïntegreerde schakelingen
- elektronische micro-assemblages
- delen
Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:

8543.11
8543.19
8543.20
8543.30
8543.40

-

deeltjesversnellers:
- ionen-implanters voor het dopen van halfgeleidermateriaal
- andere
signaalgeneratoren
apparaten en toestellen voor de galvanotechniek, voor elektrolyse of voor
elektroforese
- elektrische weideafrasteringstoestellen
- andere machines, apparaten en toestellen:
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8543.81
8543.89
8543.90
85.44

- - naderingskaarten en -etiketten
- - andere
- delen
Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van
elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxydeerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken;
optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken:

8544.11
8544.19
8544.20
8544.30

-

8544.41
8544.49

-

8544.51
8544.59
8544.60
8544.70

-

85.45

wikkeldraad:
- van koper
- ander
coaxiaalkabel en andere coaxiale geleiders van elektriciteit
bougiekabelsets en andere kabelbundels (kabelbomen) van de soort gebruikt in
vervoermiddelen
andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van niet meer dan 80 V:
- voorzien van verbindingsstukken
- andere
andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer dan 80 doch
niet meer dan 1000 V:
- voorzien van verbindingsstukken
- andere
andere geleiders van elektriciteit, voor spanningen van meer dan 1000 V
optische-vezelkabel

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:
8545.11
8545.19
8545.20
8545.90

85.46

-

elektroden:
- van de soort gebruikt in ovens
- andere
koolborstels
andere

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd:
8546.10
8546.20
8546.90

85.47

- van glas
- van keramische stoffen
- andere
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
85.46; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd:

8547.10
8547.20
8547.90
85.48

- isolerende werkstukken van keramische stoffen
- isolerende werkstukken van kunststof
- andere
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
8548.90

- resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en
van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte
elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren
- andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Structuur hoofdstuk 85
Binnen hoofdstuk 85 is de draagwijdte van een aantal posten gewijzigd doordat er wijzigingen zijn
aangebracht in een aantekening dan wel in de tekst van een post. Het betreft de indeling van:
resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische
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-

accumulatoren;
gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische
accumulatoren;
epileerapparaten;
videofoontoestellen; en
videocamera's voor stilstaand beeld (zogenaamde still image videocamera's) en andere videocamera-opnametoestellen.

Hierna is bij de desbetreffende aantekeningen en posten nader aangegeven wat de gevolgen zijn van
een en ander.
2. Hoofdstuk 85. Aantekening 4
De tekst van aantekening 4 op hoofdstuk 85 is redactioneel aangepast, teneinde aan te geven dat
post 85.34 geen gedrukte schakelingen omvat die bestaan uit individuele, discrete weerstanden,
condensatoren of inductie-elementen.
3. Hoofdstuk 85. Nieuwe aantekening 7
In verband met de nieuwe draagwijdte van post 85.48 is in een nieuwe aantekening 7 op hoofdstuk
85 een nadere omschrijving opgenomen van een aantal begrippen die in die post worden gebruikt.
4. Hoofdstuk 85. Nieuwe aanvullende aantekening 1
In aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85 is aangegeven wat voor de toepassing van onderverdelingen 8519.92 en 8527.12 onder "zakformaat" moet worden verstaan.
5. Onderverdeling post 85.02
In post 85.02 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor generatoraggregaten werkend op
windenergie (onderverdeling 8502.31).
6. Onderverdelingen post 85.06
De structuur van de onderverdelingen binnen post 85.06 is herzien. Het onderscheid op basis van
volume is weggevallen. De onderverdelingen zijn nu gegroepeerd op basis van onderscheid naar de
chemische werking.
7. Draagwijdte en onderverdelingen post 85.10
De draagwijdte van post 85.10 is uitgebreid door het opnemen van een verwijzing naar epileerapparaten. In deze post is een nieuwe onderverdeling opgenomen voor deze apparaten: onderverdeling
8510.30.
8. Tekst post 85.15
De verwijzing naar "gesinterde metaalcarbiden" in de tekst van post 85.15 is geschrapt, omdat
deze producten onder het begrip "cermets" vallen. Dit begrip is gedefinieerd in aantekening 4 op
afdeling XV.
9. Draagwijdte en onderverdelingen post 85.17
De draagwijdte van post 85.17 is uitgebreid doordat in de tekst van die post videofoontoestellen
zijn opgenomen. Deze toestellen, die bestaan uit een telefoonset, een videocamera en een beeldscherm, werden ingedeeld onder diverse posten: 85.17, 85.25 en 85.28). Daarnaast is in de tekst
een aantal andere toestellen genoemd. De vermelding van dergelijke toestellen, die reeds onder
post 85.17 werden ingedeeld, komt de duidelijkheid met betrekking tot de indeling van deze toestellen ten goede.
De structuur van de onderverdelingen binnen post 85.17 is aangepast aan de nieuwe situatie en de
aangepaste vermeldingen in de tekst van de post.
Videofoontoestellen zijn genoemd bij de andere telefoontoestellen (onderverdeling 8517.1, respectievelijk 8517.19). Lijntelefoontoestellen met draagbare draadloze hoorn zijn afzonderlijke vermeld (onderverdeling 8517.11).
Telekopieertoestellen (telefaxapparaten) en telexapparaten zijn in dezelfde groep vermeld. Elk
van de apparaten is vervolgens opgesplitst over twee onderverdelingen: telekopieertoestellen onderverdeling 8517.21 en telexapparaten onderverdeling 8517.22.
De toestellen voor het overseinen met draaggolf zijn nader omschreven als toestellen voor telecommunicatie met draaggolf. Daarnaast zijn de toestellen voor digitale telecommunicatie in dezelfde onderverdeling vermeld (onderverdeling 8517.50).
Het onderscheid in de restcategorie tussen enerzijds de toestellen voor telefonie en anderzijds
de toestellen voor telegrafie is komen te vervallen. Deze toestellen zijn nu begrepen onder onderverdeling 8517.80.
10. Onderverdelingen post 85.19
In post 85.19 is een afzonderlijk onderverdeling opgenomen voor cassettespelers in zakformaat
(onderverdeling 8519.92). In aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85 is aangegeven wat de kenmerken van dergelijke toestellen zijn.
11. Onderverdelingen post 85.20
In post 85.20 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor digitaal werkende audio-opnameen weergaveapparatuur (onderverdeling 8520.32).
12. Tekst post 85.22
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De tekst van post 85.22 is aangepast aan de overeenkomstige teksten in andere delen van afdeling
XVI (redactionele aanpassing).
13. Onderverdelingen post 85.23
In post 85.23 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor kaarten voorzien van een magnetische strip (onderverdeling 8523.30).
14. Onderverdelingen post 85.24
De structuur van de onderverdelingen binnen post 85.24 is gewijzigd. Zij hebben met name betrekking op het opnemen van onderverdelingen voor diverse soorten platen voor afleessystemen door
middel van een laserstraal (zogenaamde compact discs): onderverdelingen 8524.31, 8524.32 en
8524.39.
Daarnaast zijn afzonderlijke voorzieningen getroffen voor de magneetbanden en andere dragers voor
het weergeven van opnamen, andere dan geluids- of beeldopnamen (deze worden voornamelijk gebruikt
bij automatische gegevensverwerkende machines van post 84.71): onderverdelingen 8524.40 en
8524.91.
Ten slotte is een onderverdeling opgenomen voor kaarten voorzien van een magnetische strip (onderverdeling 8524.60).
15. Draagwijdte en onderverdelingen post 85.25
De draagwijdte van post 85.25 is uitgebreid met videocamera's voor stilstaand beeld (zogenaamde
still image videocamera's) en andere videocamera-opnametoestellen (zogenaamde camcorders). Zij
werden ingedeeld onder de posten 85.21 en 90.06.
Binnen post 85.25 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor deze toestellen: onderverdeling 8525.40.
16. Onderverdelingen post 85.27
In post 85.27 is een afzonderlijk onderverdeling opgenomen voor radio-cassettespelers in zakformaat (onderverdeling 8527.12). In aanvullende aantekening 1 op hoofdstuk 85 is aangegeven wat de
kenmerken van dergelijke toestellen zijn.
17. Onderverdelingen post 85.28
De tekst van post 85.28 is redactioneel aangepast. Daarnaast is de structuur van de onderverdelingen binnen post 85.28 aangepast, zodat onderscheid wordt gemaakt tussen de ontvangtoestellen
voor televisie enerzijds en de videomonitors en videoprojectietoestellen anderzijds. Voor de ontvangtoestellen voor televisie en de videomonitors zij vervolgens nadere opsplitsingen gemaakt
voor die voor kleurenweergave en de andere.
18. Tekst post 85.37
De tekst van post 85.37 is redactioneel aangepast ter verduidelijking van de indeling van toestellen voor numerieke besturing onder die post.
19. Onderverdelingen post 85.39
In post 85.39 is een afzonderlijke onderverdeling opgenomen voor kwik- of natriumdamplampen; metaalhalogeenlampen (onderverdeling 8539.32).
Booglampen zijn eveneens afzonderlijke opgenomen (onderverdeling 8539.41).
20. Onderverdelingen post 85.40
De structuur en de codering van de diverse onderverdelingen binnen post 85.40 zijn aangepast in
verband met het opnemen van een afzonderlijke onderverdeling voor beeldschermen voor het weergeven van grafische gegevens (onderverdelingen 8540.40 en 8540.50).
21. Onderverdelingen post 85.42
De structuur van de onderverdelingen binnen post 85.42 is herzien. Een onderverdeling is opgenomen voor zogenaamde smart cards (onderverdeling 8542.12). Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen
monolitische digitale geïntegreerde schakelingen (die nader zijn opgesplitst overeenkomstig de
gebruikte vervaardigingstechnologie) en andere monolitische geïntegreerde schakelingen.
De onderverdelingen met andere monolitische geïntegreerde schakelingen, met hybride geïntegreerde
schakelingen en met elektronische micro-assemblages zijn hernummerd (respectievelijk onderverdelingen 8542.30, 8542.40 en 8542.50).
22. Onderverdelingen post 85.43
Binnen post 85.43 is een drietal nieuwe onderverdelingen opgenomen:
ionen-implanters voor het dopen van halfgeleidermateriaal (onderverdeling 8543.11);
elektrische weideafrasteringstoestellen (onderverdeling 8543.40); en
naderingskaarten en -etiketten (onderverdeling 8543.81).
23. Draagwijdte en onderverdelingen post 85.48
De draagwijdte van post 85.48 is aanmerkelijk uitgebreid door een aanpassing van de tekst van de
post met verwijzingen naar:
resten en afval van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; en
gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische
accumulatoren.
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Deze afvalproducten, die uit diverse posten komen, zijn afzonderlijke opgenomen in onderverdeling
8548.10.
De producten die oorspronkelijk onder post 85.48 werden ingedeeld, blijven daar ingedeeld en vallen onder codenummer 8548.90.
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Afdeling XVII
Vervoermaterieel
Aantekeningen
1.

Deze afdeling omvat niet de artikelen bedoeld bij de posten 95.01, 95.03 en 95.08 en
evenmin priksleden, bobsleden, tobogans en dergelijke (post 95.06).

2.

Als "delen" en als "delen en toebehoren" worden niet aangemerkt de navolgende artikelen,
ook indien zij kennelijk voor vervoermaterieel bestemd zijn:
a)
pakking, sluitringen en dergelijke artikelen, ongeacht de stof waarvan zij zijn
vervaardigd (in te delen als werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd of onder post 84.84) en andere artikelen van niet-geharde gevulcaniseerde rubber (post
40.16);
b)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
c)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap);
d)
artikelen bedoeld bij post 83.06;
e)
machines, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 84.01 tot en met 84.79,
alsmede delen daarvan; artikelen bedoeld bij de posten 84.81 en 84.82, alsmede,
voor zover het integrerende motordelen zijn, artikelen bedoeld bij post 84.83;
f)
elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken (hoofdstuk 85);
g)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90;
h)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91;
ij) wapens (hoofdstuk 93);
k)
verlichtingstoestellen en delen daarvan, bedoeld bij post 94.05;
l)
borstels die delen van voertuigen zijn (post 96.03).

3.

Als "delen" en "toebehoren" in de zin van de hoofdstukken 86 tot en met 88 worden niet
aangemerkt: delen en toebehoren waarvan niet kan worden onderkend dat zij uitsluitend of
hoofdzakelijk bestemd zijn voor voertuigen of voor artikelen bedoeld bij afdeling XVII.
Indien een deel of een toebehoren beantwoordt aan de omschrijving van twee of meer posten van deze afdeling, moet het worden ingedeeld onder de post waarvan de omschrijving
aansluit bij het voornaamste gebruik waarvoor dat deel of dat toebehoren zal dienen.

4.

Voor de toepassing van deze afdeling worden:
a)
voertuigen speciaal gebouwd om zowel op de weg als op rails te worden gebruikt, ingedeeld onder de van toepassing zijnde post van hoofdstuk 87;
b)
amfibievoertuigen ingedeeld onder de van toepassing zijnde post van hoofdstuk 87;
c)
luchtvaartuigen speciaal gebouwd om tevens als voertuig op de grond te kunnen dienen, ingedeeld onder de van toepassing zijnde post van hoofdstuk 88.

5.

Luchtkussenvervoermiddelen worden ingedeeld als de vervoermiddelen waarmede zij de meeste overeenkomst vertonen, te weten:
a)
onder hoofdstuk 86 indien zij bestemd zijn voor voortbeweging over een geleidebaan
(luchtkussentreinen);
b)
onder hoofdstuk 87 indien zij bestemd zijn voor voortbeweging over land of voor
voortbeweging zowel over land als over water;
c)
onder hoofdstuk 89 indien zij bestemd zijn voor voortbeweging over water, ook indien zij op stranden of op andere landingsplaatsen kunnen worden neergezet of zich
over bevroren oppervlakken kunnen voortbewegen.
Delen en toebehoren van luchtkussenvervoermiddelen worden op dezelfde wijze ingedeeld
als die van de vervoermiddelen van de post waaronder luchtkussenvervoermiddelen met inachtneming van de vorenstaande bepaling worden ingedeeld.
Vast materieel van geleidebanen voor luchtkussentreinen wordt ingedeeld als vast materieel voor spoor- en tramwegen terwijl signaal-, waarschuwings-, veiligheids-, controleen bedieningstoestellen voor luchtkussentreinen worden ingedeeld als signaal-, waarschuwings-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen.
---- O ----

Opmerkingen
1. Afdeling XVII. Aantekening 4
De tekst van aantekening 4 op afdeling XVII is redactioneel aangepast, teneinde de indeling van
de diverse voertuigen te verduidelijken. Voertuigen die zowel op rails als op de weg kunnen rijden, zijn nu eveneens genoemd. De wijziging brengt geen wijziging in de draagwijdte van de hoofdstukken 86 tot en met 89 met zich mee.
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Hoofdstuk 86
Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
dwarsliggers van hout of van beton, voor spoor- en tramwegen en elementen van beton
voor geleidebanen voor luchtkussentreinen (post 44.06 of post 68.10);
b)
bestanddelen van spoorbanen van gietijzer, van ijzer of van staal, bedoeld bij post
73.02;
c)
elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, bedoeld bij
post 85.30.

2.

Post 86.07 omvat onder meer:
a)
assen, wielen, wielstellen, wielbanden, klemringen, binnenwielen en andere delen
van wielen;
b)
onderstellen, draaistellen en bisseldraaistellen;
c)
draagpotten (vetpotten en oliepotten), reminrichtingen van alle soorten;
d)
buffers; koppelhaken en andere koppelingen, alsmede vouwbalgen;
e)
carrosseriedelen.

3.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1, omvat post 86.08 onder meer:
a)
samengevoegde sporen, draaischijven, draaibruggen, stootjukken en vrijeruimteprofielen;
b)
beweegbare seinschijven, beweegbare seinarmen en seinpalen, toestellen voor de bediening van overwegbomen, omzetstoelen voor wissels, toestellen voor de bediening
op afstand en andere mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-,
veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen, ook indien ingericht om elektrisch
te worden verlicht, voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor
parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden.

Postnr.

GS-code

86.01

Omschrijving
Elektrische locomotieven en elektrische railtractors (zonder eigen energiebron
of met elektrische accumulatoren):

8601.10
8601.20
86.02

- zonder eigen energiebron
- met elektrische accumulatoren
Andere locomotieven en andere railtractors; tenders:

8602.10
8602.90
86.03

- dieselelektrische locomotieven
- andere
Motorwagens voor spoor- en tramwegen en railauto's, andere dan die bedoeld bij
post 86.04:

8603.10
8603.90

- elektrisch aangedreven, zonder eigen energiebron
- andere

86.04

8604.00

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)

86.05

8605.00

Personenrijtuigen, bagagewagens, postwagens en andere speciale wagens, zonder
eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen (andere dan die bedoeld bij post
86.04)

86.06

Goederenwagens zonder eigen beweegkracht, voor spoor- en tramwegen:
8606.10
8606.20
8606.30

- tankwagens en dergelijke
- thermisch geïsoleerde wagens en koelwagens, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8606.10
- zelflossende wagens, andere dan die bedoeld bij de onderverdelingen 8606.10
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8606.91
8606.92
8606.99
86.07

en 8606.20
- andere:
- - gesloten (met wanden en dak)
- - open wagens met niet-afneembare zijkanten met een hoogte van meer dan
60 cm
- - andere
Delen van rollend spoor- en tramwegmaterieel:

8607.11
8607.12
8607.19
8607.21
8607.29
8607.30
8607.91
8607.99

- draaistellen (bogies), bisseldraaistellen, assen en wielen, alsmede delen
daarvan:
- - tractiedraaistellen en tractiebisseldraaistellen
- - andere draaistellen (bogies) en andere bisseldraaistellen
- - andere, delen daaronder begrepen
- remmen en delen daarvan:
- - luchtdrukremmen en delen daarvan
- - andere
- koppelhaken en andere koppelingen, buffers, alsmede delen daarvan
- andere:
- - van locomotieven of van railtractors
- - andere

86.08

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

86.09

8609.00

Containers en dergelijke laadkisten (tankcontainers daaronder begrepen), ingericht en uitgerust voor het vervoer met ongeacht welk vervoermiddel
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Hoofdstuk 87
Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land,
alsmede delen en toebehoren daarvan
Aantekeningen
1.

Voertuigen ontworpen om zich uitsluitend langs rails voort te bewegen, zijn van dit
hoofdstuk uitgezonderd.

2.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als "tractors (trekkers)" aangemerkt, motorvoertuigen speciaal gemaakt om andere werktuigen, voertuigen of lasten te trekken of
voort te duwen, ook indien zij voorzien zijn van een bergplaats of laadplaats van bijkomstige betekenis voor het vervoer van gereedschap, zaad, meststoffen, enz., mits dit
vervoer verband houdt met het voornaamste gebruik van de tractor.
Machines en werkgereedschappen ontworpen om als verwisselbare uitrustingsstukken aan
tractors bedoeld bij post 87.01 te worden gekoppeld, blijven ingedeeld onder hun eigen
posten, ook indien zij worden aangeboden met de tractor, ongeacht of zij daarop zijn gemonteerd of niet.

3.

Chassis met cabine, voor automobielen, worden ingedeeld onder een der posten 87.02 tot
en met 87.04 en niet onder post 87.06.

4.

Post 87.12 omvat onder meer alle tweewielige kinderfietsen. Andere kinderfietsen worden
ingedeeld onder post 95.01.

Postnr.

GS-code

87.01

Omschrijving
Tractors (trekkers), andere dan die bedoeld bij post 87.09:

8701.10
8701.20
8701.30
8701.90
87.02

-

motoculteurs
trekkers (wegtractors) voor opleggers
tractors met rupsbanden
andere

Automobielen voor het vervoer van tien of meer personen, de bestuurder daaronder begrepen:
8702.10
8702.90

87.03

- met een motor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor)
- andere
Automobielen en andere motorvoertuigen hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (andere dan die bedoeld bij post 87.02), motorvoertuigen van het type
"station-wagon" of "break" en racewagens daaronder begrepen:

8703.10

8703.21
8703.22
8703.23
8703.24
8703.31
8703.32
8703.33
8703.90
87.04

- voertuigen, speciaal ontworpen voor het zich verplaatsen op sneeuw; speciale
voertuigen voor het vervoer van personen op golfvelden en dergelijke voertuigen
- andere voertuigen met een motor met vonkontsteking en met op- en neergaande
zuigers:
- - met een cilinderinhoud van niet meer dan 1000 cm3
- - met een cilinderinhoud van meer dan 1000 doch niet meer dan 1500 cm3
- - met een cilinderinhoud van meer dan 1500 doch niet meer dan 3000 cm3
- - met een cilinderinhoud van meer dan 3000 cm3
- andere voertuigen met een motor met zelfontsteking (diesel- of semidieselmotor):
- - met een cilinderinhoud van niet meer dan 1500 cm3
- - met een cilinderinhoud van meer dan 1500 doch niet meer dan 2500 cm3
- - met een cilinderinhoud van meer dan 2500 cm3
- andere
Automobielen voor goederenvervoer:

8704.10
8704.21
8704.22
8704.23
8704.31
8704.32

-

dumpers ontworpen voor gebruik in het terrein
andere, met een motor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor):
- met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 doch niet meer dan
20 ton
- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 20 ton
andere, met een motor met vonkontsteking:
- met een maximaal toegelaten gewicht van niet meer dan 5 ton
- met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 5 ton
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8704.90
87.05

87.06

Automobielen voor bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld takelwagens, kraanautos, 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
8705.20
8705.30
8705.40
8705.90

-

8706.00

Chassis met motor, voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met
87.05

87.07

kraanauto's
verrijdbare boortorens
brandweerauto's
automobielen met menginstallatie voor beton
andere

Carrosserieën voor motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met
87.05, cabines daaronder begrepen:
8707.10
8707.90

87.08

- voor voertuigen bedoeld bij post 87.03
- andere
Delen en toebehoren van motorvoertuigen bedoeld bij de posten 87.01 tot en met
87.05:

8708.10
8708.21
8708.29
8708.31
8708.39
8708.40
8708.50
8708.60
8708.70
8708.80
8708.91
8708.92
8708.93
8708.94
8708.99
87.09

87.10

- andere

-

bumpers en delen daarvan
andere delen en toebehoren van carrosserieën (cabines daaronder begrepen):
- veiligheidsgordels
- andere
remmen en servoremmen, alsmede delen daarvan:
- gemonteerde remvoeringen
- andere
versnellingsbakken
drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging
draagassen en delen daarvan
wielen, alsmede delen en toebehoren daarvan
schokdempers
andere delen en toebehoren:
- radiatoren
- knaldempers en uitlaatpijpen
- koppelingen en delen daarvan
- stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen
- andere

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:
8709.11
8709.19
8709.90

-

8710.00

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

87.11

transportwagens en trekkers:
- elektrische
- andere
delen

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:
8711.10
8711.20
8711.30
8711.40
8711.50
8711.90

- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van niet
meer dan 50 cm3
- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan
50 doch niet meer dan 250 cm3
- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan
250 doch niet meer dan 500 cm3
- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan
500 doch niet meer dan 800 cm3
- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van meer dan
800 cm3
- andere
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87.12

8712.00

87.13

Invalidenwagens, ook indien met motor of ander voortbewegingsmechanisme:
8713.10
8713.90

87.14

- zonder voortbewegingsmechanisme
- andere
Delen en toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 87.11 tot en met
87.13:

8714.91
8714.92
8714.93
8714.94
8714.95
8714.96
8714.99

-

8715.00

Kinderwagens en delen daarvan

8714.11
8714.19
8714.20

87.15

Rijwielen (bakfietsen daaronder begrepen), zonder motor

87.16

van motorrijwielen:
- zadels
- andere
van invalidenwagens
andere:
- frames en vorken, alsmede delen daarvan
- velgen en spaken
- naven (andere dan remnaven) en tandwielen voor vrijloop (free-wheels)
- remmen, remnaven daaronder begrepen, alsmede delen daarvan
- zadels
- pedalen en pedaalaandrijvingen, alsmede delen daarvan
- andere

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen
daarvan:
8716.10
8716.20
8716.31
8716.39
8716.40
8716.80
8716.90

- aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden
gebruikt of om te kamperen
- aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend
- andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer:
- - tankaanhangwagens en tankopleggers
- - andere
- andere aanhangwagens en opleggers
- andere voertuigen
- delen
---- O ----

Opmerkingen
1.
In
en
EG

Hoofdstuk 87. Aantekening 2
aantekening 2 op hoofdstuk 87 is een nieuwe alinea opgenomen, waarin de indeling van machines
gereedschappen, aangeboden met tractors, wordt vastgelegd. Een dergelijke bepaling was voor de
opgenomen in aanvullende aantekening 4 EG op afdeling XVI.
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Hoofdstuk 88
Luchtvaart en ruimtevaart
Aanvullende aantekening
1.

Postnr.

Voor de toepassing van de onderverdelingen 8802.11 tot en met 8802.40 wordt onder "leeggewicht" verstaan, het gewicht van de toestellen in normale vliegklare toestand, zonder
het gewicht van de bemanning en van de brandstof en de uitrustingsstukken, andere dan
permanent bevestigde uitrustingsstukken.

GS-code

88.01

Luchtballons en luchtschepen; zweefvliegtuigen, zeilvliegers en andere luchtvaartuigen, zonder voortbewegingsmechanisme:
8801.10
8801.90

88.02

- zweefvliegtuigen en zeilvliegers
- andere
Andere luchtvaartuigen (bijvoorbeeld hefschroefvliegtuigen, vliegtuigen);
ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen:

8802.11
8802.12
8802.20
8802.30
8802.40
8802.60

88.03

-

hefschroefvliegtuigen:
- met een leeggewicht van niet meer dan 2000 kg
- met een leeggewicht van meer dan 2000 kg
vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van niet meer dan
2000 kg
- vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan 2000
doch niet meer dan 15 000 kg
- vliegtuigen en andere luchtvaartuigen, met een leeggewicht van meer dan
15 000 kg
- ruimtevaartuigen (satellieten daaronder begrepen), draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen
Delen van de toestellen bedoeld bij de posten 88.01 en 88.02:

8803.10
8803.20
8803.30
8803.90
88.04

Omschrijving

8804.00

88.05

- propellers en rotors, alsmede delen daarvan
- landingsgestellen en delen daarvan
- andere delen van vliegtuigen (met uitzondering van zweefvliegtuigen) of van
hefschroefvliegtuigen
- andere
Valschermen (bestuurbare valschermen en vliegschermen daaronder begrepen) en
rotochutes; delen en toebehoren daarvan
Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke;
toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan:

8805.10
8805.20

- lanceertoestellen voor luchtvaartuigen en delen daarvan; deklandingstoestellen en dergelijke, alsmede delen daarvan
- toestellen voor vliegoefeningen op de grond en delen daarvan
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 88. Nieuwe aanvullende aantekening 1
Op hoofdstuk 88 is een nieuwe aanvullende aantekening 1 opgenomen, ten behoeve van de vaststelling van het begrip "leeggewicht" zoals dat is gebruikt in de onderverdelingen 8802.11 tot en met
8802.40.
2. Tekst en onderverdelingen post 88.01
In de tekst van post 88.01 en in onderverdeling 8801.10 is het begrip "deltavliegers" vervangen
door "zeilvliegers". Hiermee is getracht aan te geven dat zeilvliegers met een vleugel in een
andere vorm dan een deltavorm, eveneens onder deze post vallen.
3. Tekst en onderverdelingen post 88.02
De tekst van post 88.02 is redactioneel aangepast. Naast draagraketten voor ruimtevaartuigen wor-
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den nu ook suborbitale voertuigen genoemd. Deze aanpassing beoogt de indeling van deze voertuigen
wettelijk te regelen. Eenzelfde aanpassing is gerealiseerd in de onderverdeling. Het gebruikte
codenummer is echter gewijzigd: onderverdeling 8802.60.
4. Tekst post 88.04
In de tekst van de post is een vermelding opgenomen van vliegschermen (zogenaamde paragliders).
Deze aanpassing is aangebracht om de wettelijke indeling van deze producten onder post 88.04 te
verduidelijken.
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Hoofdstuk 89
Scheepvaart
Aantekening
1.

Postnr.

Schepen die niet compleet of niet afgewerkt zijn en scheepsrompen, ook indien in gedemonteerde of niet-gemonteerde staat, alsmede complete schepen in gedemonteerde of nietgemonteerde staat, worden bij twijfel omtrent de soort van schepen waartoe zij behoren,
onder post 89.06 ingedeeld.

GS-code

89.01

Passagiersschepen, rondvaartboten, veerboten, vrachtschepen, aken en dergelijke schepen voor het vervoer van personen of van goederen:
8901.10
8901.20
8901.30
8901.90

89.02

8902.00

89.03

8903.91
8903.92
8903.99
8904.00

Sleepboten en duwboten

opblaasbare boten
andere:
- zeilschepen, ook indien met hulpmotor
- motorboten, andere dan die met buitenboordmotor
- andere

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
8905.20
8905.90
8906.00

89.07

89.08

Vissersvaartuigen; fabrieksschepen en andere schepen voor het behandelen of
het conserveren van visserijproducten

-

89.05

89.06

- passagiersschepen, rondvaartboten en dergelijke schepen hoofdzakelijk bestemd voor het vervoer van personen; veerboten van alle soorten
- tankschepen
- koelschepen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8901.20
- andere schepen voor het vervoer van goederen en andere schepen die zowel bestemd zijn voor het vervoer van personen als van goederen

Jachten en andere plezier- en sportvaartuigen; roeiboten en kano's:
8903.10

89.04

Omschrijving

- baggermolens en zandzuigers
- boor- en werkeilanden, die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden
- andere
Andere schepen, daaronder begrepen oorlogsschepen en reddingsboten, andere dan
roeiboten
Ander drijvend materieel (bijvoorbeeld vlotten, tanks, caissons, aanlegsteigers, boeien, bakens):

8907.10
8907.90

- opblaasbare vlotten
- andere

8908.00

Sloopschepen en ander drijvend materieel bestemd voor de sloop
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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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
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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
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
artikelen voor technisch gebruik van niet-geharde gevulcaniseerde rubber (post
40.16), van leder of van kunstleder (post 42.04) of van textielstoffen (post
59.11);
b)
steungordels en andere ondersteunende artikelen, van textielstof, waarbij het beoogde effect op het te ondersteunen of op zijn plaats te houden orgaan enkel wordt
verkregen door hun elasticiteit (bijvoorbeeld positiegordels, thoraxbandages, abdominale bandages, gewrichts- en spierbandages) (afdeling XI);
c)
vuurvaste producten bedoeld bij post 69.03; artikelen voor chemisch en ander technisch gebruik bedoeld bij post 69.09;
d)
spiegels van glas, niet optisch bewerkt, bedoeld bij post 70.09 en spiegels van onedele of van edele metalen, die niet het karakter hebben van optische elementen
(post 83.06 of hoofdstuk 71);
e)
artikelen van glas bedoeld bij de posten 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 en
70.17;
f)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
g)
distributiepompen met meettoestel bedoeld bij post 84.13; bascules en balansen,
voor het tellen en controleren van werkstukken, alsmede afzonderlijk aangeboden gewichten (post 84.23); heftoestellen en toestellen voor het hanteren van goederen
(posten 84.25 tot en met 84.28); papier- en kartonsnijmachines van alle soorten
(post 84.41); speciale toestellen voor het instellen van werkstukken of van gereedschap op gereedschapswerktuigen, bedoeld bij post 84.66, ook indien voorzien van
optische apparatuur voor het aflezen van een schaalverdeling (bijvoorbeeld optische
verdeelkoppen) met uitzondering echter van specifiek optische toestellen (bijvoorbeeld centreringsmicroscopen); rekenmachines (post 84.70); reduceerventielen, kranen en andere artikelen bedoeld bij post 84.81;
h)
koplampen en schijnwerpers, van de soort gebruikt op rijwielen of op motorvoertuigen (post 85.12); draagbare elektrische lampen bedoeld bij post 85.13; cinematografische toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, alsmede apparaten
voor het vervaardigen in serie van geluidsdragers (posten 85.19 en 85.20); opnameen weergavekoppen (post 85.22); videocamera's voor stilstaand beeld (zogenaamde
still image videocamera's) en andere videocamera-opnametoestellen (post 85.25); radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening (post 85.26); "sealed beam"-lampen bedoeld bij post 85.39; optischevezelkabels bedoeld bij post 85.44;
ij) zoeklichten en schijnwerpers, bedoeld bij post 94.05;
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95;
l)
inhoudsmaten, die worden ingedeeld als werken van de stof waarvan zij zijn vervaardigd;
m)
spoelen, haspels en dergelijke opwindmiddelen (die worden ingedeeld als werken van
de stof waaruit zij zijn vervaardigd, bijvoorbeeld onder post 39.23 of onder afdeling XV).

2.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebehoren van de bij
dit hoofdstuk bedoelde machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen ingedeeld met inachtneming van de volgende regels:
a)
delen en toebehoren die als zodanig onder een der posten van dit hoofdstuk of van
de hoofdstukken 84, 85 of 91 (met uitzondering van de posten 84.85, 85.48 en 90.33)
kunnen worden ingedeeld, blijven onder die posten ingedeeld;
b)
delen en toebehoren niet bedoeld onder a hiervoor, waarvan kan worden onderkend dat
zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een bepaalde machine of voor een
bepaald instrument, apparaat of toestel, dan wel voor verschillende onder een zelfde post vallende machines, instrumenten, apparaten of toestellen (die bedoeld bij
de posten 90.10, 90.13 en 90.31 daaronder begrepen), worden ingedeeld onder de post
waaronder deze machines, instrumenten, apparaten of toestellen vallen;
c)
andere delen en toebehoren worden ingedeeld onder post 90.33.

3.

Het bepaalde in aantekening 4 op afdeling XVI is eveneens van toepassing op dit hoofdstuk.

4.

Post 90.05 omvat niet richtkijkers (telescoopvizieren) voor wapens, periscopen voor onderzeeboten of voor gevechtswagens en kijkers voor machines, apparaten, toestellen en
instrumenten, bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI (post 90.13).
Optische machines, toestellen, apparaten en instrumenten, voor het meten of het verifiëren, die zowel onder post 90.13 als onder post 90.31 kunnen worden ingedeeld, vallen onder post 90.31.

5.

6.

Onder post 90.32 worden uitsluitend ingedeeld:
a)
instrumenten, apparaten en toestellen voor het automatisch regelen van de doorstro-

303

b)

Postnr.

ming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of
gassen of voor het automatisch regelen van de temperatuur, ook indien de werking
berust op een elektrisch verschijnsel dat varieert met de te regelen factor;
automatische regelaars van elektrische grootheden, alsmede automatische regelaars
van andere grootheden, waarvan de werking berust op een elektrisch verschijnsel dat
varieert met de te regelen factor.

GS-code

90.01

Omschrijving
Optische vezels en optische-vezelbundels; optische-vezelkabels, andere dan die
bedoeld bij post 85.44; 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
9001.20
9001.30
9001.40
9001.50
9001.90
90.02

-

optische vezels,
platen of bladen
contactlenzen
brilleglazen van
brilleglazen van
andere

optische-vezelbundels en optische-vezelkabels
van polariserende stoffen
glas
andere stoffen

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:
9002.11
9002.19
9002.20
9002.90

90.03

- objectieven:
- - voor camera's, voor projectietoestellen of voor vergrotings- of verkleiningstoestellen voor de fotografie of voor de cinematografie
- - andere
- filters
- andere
Monturen voor brillen of voor dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan:

9003.11
9003.19
9003.90
90.04

-

monturen:
- van kunststof
- van andere stoffen
delen

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van
de ogen en andere) en dergelijke artikelen:
9004.10
9004.90

90.05

- zonnebrillen
- andere
Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, alsmede onderstellen daarvoor;
andere astronomische instrumenten en onderstellen daarvoor, andere dan radioastronomische apparaten:

9005.10
9005.80
9005.90

90.06

- binocles (dubbele kijkers)
- andere instrumenten
- delen en toebehoren (onderstellen daaronder begrepen)

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan gasontladingslampen en -buizen bedoeld bij post 85.39:
9006.10
9006.20
9006.30
9006.40
9006.51
9006.52
9006.53
9006.59

- fototoestellen van de soort gebruikt voor het vervaardigen van clichés of
van drukcilinders
- fototoestellen van de soort gebruikt voor het opnemen van documenten op microformaat (bijvoorbeeld microfilm, microkaart)
- fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke
en criminologische laboratoria
- fototoestellen voor "direct-klaar"-fotografie
- andere fototoestellen:
- - eenogige spiegel-reflexcamera's voor rolfilm met een breedte van niet meer
dan 35 mm
- - andere, voor rolfilm met een breedte van minder dan 35 mm
- - andere, voor rolfilm met een breedte van 35 mm
- - andere
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9006.61
9006.62
9006.69
9006.91
9006.99
90.07

flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie:
- toestellen met ontladingsbuizen (zogenaamde elektronische flitstoestellen)
- flitslampen, flitsblokjes en dergelijke
- andere
delen en toebehoren:
- van fototoestellen
- andere

Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen:
9007.11
9007.19
9007.20
9007.91
9007.92

90.08

-

filmcamera's:
- voor film met een breedte van minder van 16 mm of voor dubbel-8 films
- andere
filmprojectietoestellen
delen en toebehoren:
- van filmcamera's
- van filmprojectietoestellen

Projectietoestellen voor niet-bewegende beelden; vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie:
9008.10
9008.20
9008.30
9008.40
9008.90

90.09

- projectietoestellen voor diapositieven
- leesapparaten voor micro-opnamen (bijvoorbeeld microfilm, microkaart), ook
indien met ingebouwd reproductieapparaat
- andere projectietoestellen voor niet-bewegende beelden
- vergrotings- en verkleiningstoestellen voor de fotografie
- delen en toebehoren
Fotokopieerapparaten werkend met een optisch systeem of voor contactdruk, alsmede thermokopieerapparaten:

9009.11
9009.12
9009.21
9009.22
9009.30
9009.90
90.10

- elektrostatische fotokopieerapparaten:
- - waarbij de kopie rechtstreeks wordt verkregen (directe methode)
- - waarbij de kopie via een tussenliggende drager wordt verkregen (indirecte
methode)
- andere fotokopieerapparaten:
- - met optisch systeem
- - voor contactdruk
- thermokopieerapparaten
- delen en toebehoren
Apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria (apparaten voor het projecteren of het tekenen van schakelingspatronen
op lichtgevoelig halfgeleidermateriaal daaronder begrepen), niet genoemd of
niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; negatoscopen; projectieschermen:

9010.10

9010.41
9010.42
9010.49
9010.50
9010.60
9010.90
90.11

- 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
- apparaten voor het projecteren of voor het tekenen van schakelingspatronen
op gevoelig gemaakt halfgeleidermateriaal:
- - apparaten voor het rechtstreeks schrijven op schijven (wafers)
- - apparaten voor het projecteren van of voor het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig gemaakt halfgeleidermateriaal door een stappenherhalingsproces
- - andere
- andere apparaten en uitrustingsstukken voor fotografische en cinematografische laboratoria; negatoscopen
- projectieschermen
- delen en toebehoren
Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en
microprojectie daaronder begrepen:

9011.10
9011.20
9011.80
9011.90
90.12

-

- stereoscopische microscopen
- andere microscopen, voor fotomicrografie, cinefotomicrografie of microprojectie
- andere microscopen
- delen en toebehoren
Microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten:
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9012.10
9012.90
90.13

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
9013.20
9013.80
9013.90

90.14

- vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten,
toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI
- lasers, andere dan laserdioden
- andere instrumenten, apparaten en toestellen
- delen en toebehoren
Kompassen; andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie:

9014.10
9014.20
9014.80
9014.90
90.15

90.16

- microscopen, andere dan optische; diffractieapparaten
- delen en toebehoren

- kompassen
- instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruimtevaart (andere
dan kompassen)
- andere instrumenten, apparaten en toestellen
- delen en toebehoren
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
9015.20
9015.30
9015.40
9015.80
9015.90

-

9016.00

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

90.17

afstandmeters
theodolieten en tachymeters
waterpassen
instrumenten, apparaten en toestellen voor de fotogrammetrie
andere instrumenten, apparaten en toestellen
delen en toebehoren

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 hoofdstuk 90:
9017.10
9017.20
9017.30
9017.80
9017.90

90.18

-

tekentafels en tekenmachines, ook indien automatisch
andere tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten
micrometers en schuifmaten, alsmede kalibers en dergelijke maten
andere instrumenten
delen en toebehoren

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:

9018.11
9018.12
9018.13
9018.14
9018.19
9018.20
9018.31
9018.32
9018.39
9018.41

- apparaten en toestellen voor elektrodiagnose (die voor functioneel onderzoek
of voor het onderzoek van fysiologische parameters daaronder begrepen):
- - elektrocardiografen
- - ultrasone diagnose-apparaten (zogenaamde scanners)
- - magnetische resonantie-apparaten
- - scintigrafische apparaten
- - andere
- apparaten en toestellen werkend met ultraviolette of met infrarode stralen
- spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten:
- - spuiten, met of zonder naalden
- - buisvormige metalen naalden en hechtnaalden
- - andere
- andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de tandheelkunde:
- - boormachines, ook indien met andere tandheelkundige uitrustingsstukken ge-
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9018.49
9018.50
9018.90
90.19

Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor
psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aërosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische
ademhalingstoestellen:
9019.10
9019.20

90.20

9020.00

90.21

9021.21
9021.29
9021.30
9021.40
9021.50
9021.90
90.22

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers
zonder mechanische delen of vervangbare filters

- gewrichtsprothesen en andere orthopedische artikelen en toestellen, alsmede
artikelen en toestellen voor de behandeling van breuken in het beendergestel:
- - gewrichtsprothesen
- - andere
- tandprothesen:
- - kunsttanden
- - andere
- andere prothesen
- hoorapparaten voor hardhorigen, met uitzondering van delen en toebehoren
daarvan
- hartstimulatoren, met uitzondering van delen en toebehoren daarvan
- andere
Röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, betaof 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:

9022.12
9022.13
9022.14
9022.19

9022.21
9022.29
9022.30
9022.90

90.24

- toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen
voor psychotechniek
- toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aërosoltherapie,
toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen

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:

9021.11
9021.19

90.23

combineerd op een gemeenschappelijk voetstuk
- - andere
- andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de oogheelkunde
- andere instrumenten, apparaten en toestellen

9023.00

- röntgentoestellen, ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of
veeartsenijkundig gebruik, toestellen voor röntgenfotografie of voor röntgentherapie daaronder begrepen:
- - tomografen die werken met behulp van een machine voor het automatisch verwerken van gegevens
- - andere, voor tandheelkundig gebruik
- - andere, voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig gebruik
- - voor ander gebruik
- toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, beta- of gammastralen,
ook indien voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig
gebruik, toestellen voor radiografie of voor radiotherapie daaronder begrepen:
- - voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik
- - voor ander gebruik
- röntgenbuizen
- andere, delen en toebehoren daaronder begrepen
Instrumenten, apparaten, toestellen en modellen, bestemd voor het geven van
demonstraties (bijvoorbeeld voor onderwijs of voor tentoonstellingen), niet
bruikbaar voor andere doeleinden
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):
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9024.10
9024.80
9024.90
90.25

- machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van metaal
- andere machines, apparaten en toestellen
- delen en toebehoren
Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten,
thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien
zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten:

9025.11
9025.19
9025.80
9025.90
90.26

-

thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten:
- gevuld met vloeistof, met rechtstreekse aflezing
- andere
andere instrumenten
delen en toebehoren

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 90.14, 90.15, 90.28 en 90.32:
9026.10
9026.20
9026.80
9026.90

90.27

- voor het meten of het verifiëren van de doorstroming of het peil van vloeistoffen
- voor het meten of het verifiëren van de druk
- andere instrumenten, apparaten en toestellen
- delen en toebehoren

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
9027.20
9027.30
9027.40
9027.50
9027.80
9027.90

90.28

- analysetoestellen voor gassen of voor rook
- chromatografen en elektroforeseapparaten en
-toestellen
- spectrometers, spectrofotometers en spectrografen, die gebruik maken van optische stralen (UV, zichtbare, IR)
- belichtingsmeters
- andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruik maken van optische
stralen (UV, zichtbare, IR)
- andere instrumenten, apparaten en toestellen
- microtomen; delen en toebehoren
Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor
elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen:

9028.10
9028.20
9028.30
9028.90
90.29

-

gasmeters
vloeistofmeters
elektriciteitsmeters
delen en toebehoren

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers
en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de
posten 90.14 en 90.15; stroboscopen:
9029.10
9029.20
9029.90

90.30

- toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke
- snelheidsmeters en tachometers; stroboscopen
- delen en toebehoren
Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en
toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meeten detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, beta- en gammastralen,
röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen:

9030.10
9030.20

- meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor ioniserende stralen
- kathodestraaloscilloscopen en kathodestraaloscillografen
- andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen, zonder registreerinrichting:
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9030.31
9030.39
9030.40

9030.82
9030.83
9030.89
9030.90
90.31

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet
genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen:
9031.10
9031.20
9031.30
9031.41
9031.49
9031.80
9031.90

90.32

-

machines voor het uitbalanceren van mechanische delen
proefbanken
profielprojectietoestellen
andere optische instrumenten, apparaten en toestellen:
- voor het verifiëren van halfgeleider schijven of van halfgeleider schakelingen of voor het verifiëren van fotomaskers gebruikt in de fabricage van
halfgeleider schakelingen
- - andere
- andere instrumenten, apparaten, toestellen en machines
- delen en toebehoren
Automatische regelaars:

9032.10
9032.20
9032.81
9032.89
9032.90
90.33

- - multimeters (universeelmeters)
- - andere
- andere instrumenten, apparaten en toestellen, speciaal vervaardigd voor de
telecommunicatietechniek (bijvoorbeeld overspraakmeters, versterkingsmeters,
vervormingsmeters, ruismeters)
- andere instrumenten, apparaten en toestellen:
- - voor het meten of het verifiëren van halfgeleider schijven of van halfgeleider schakelingen
- - andere, met registreerinrichting
- - andere
- delen en toebehoren

9033.00

-

thermostaten
manostaten (pressostaten)
andere instrumenten, apparaten en toestellen:
- hydraulische of pneumatische
- andere
delen en toebehoren

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
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 90. Aantekening 1 h)
In aantekening 1 h) op hoofdstuk 90 is een uitzondering opgenomen voor de onder post 85.25 vallende videocamera's voor stilstaand beeld (zogenaamde still image videocamera's) en andere videocamera-opnametoestellen.
2. Onderverdelingen post 90.07
De onderverdelingen 9007.21 en 9007.29 zijn samengevoegd tot onderverdeling 9007.20.
3. Tekst en onderverdelingen post 90.10
In de tekst van post 90.10 is een verwijzing opgenomen naar apparaten voor het tekenen van schakelingspatronen. Deze aanvulling is van redactionele aard.
Binnen post 90.10 is de groep voor apparaten voor het projecteren of het tekenen van schakelingspatronen opgedeeld in drie onderverdelingen:
apparaten voor het rechtstreeks schrijven op schijven (wafers) (onderverdeling 9010.41);
apparaten voor het projecteren van of voor het tekenen van schakelingspatronen op gevoelig
gemaakt halfgeleidermateriaal door een stappenherhalingsproces (onderverdeling 9010.42); en
andere apparaten (onderverdeling 9010.49);
De onderverdelingen 9010.20 en 9010.30 zijn hernummerd als 9010.50 en 9010.60.
4. Onderverdelingen post 90.18
In post 90.18 is een drietal nieuwe onderverdelingen opgenomen:
ultrasone diagnose-apparaten (zogenaamde scanners) (onderverdeling 9018.12);
magnetische resonantie-apparaten (onderverdeling 9018.13); en
scintigrafische apparaten (onderverdeling 9018.14).
5. Onderverdelingen post 90.22
In post 90.22 is de groep röntgentoestellen voor medisch, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik nader opgesplitst in:
tomografen die werken met behulp van een machine voor het automatisch verwerken van gegevens
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-

(onderverdeling 9022.12);
andere röntgentoestellen voor tandheelkundig gebruik (onderverdeling 9022.13); en
andere röntgentoestellen voor medisch, chirurgisch of veeartsenijkundig gebruik (onderverdeling 9022.14).

6. Onderverdelingen post 90.25
Onderverdeling 9025.20 is geschrapt. De inhoud is opgenomen in onderverdeling 9025.80.
7. Onderverdelingen post 90.30
In post 90.30 is onderverdeling 9030.11 opgesplitst in twee nieuwe onderverdelingen:
instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van halfgeleider
schijven of van halfgeleider schakelingen (onderverdeling 9030.82); en
andere instrumenten, apparaten en toestellen met registreerinrichting (onderverdeling
9030.83).
8. Onderverdelingen post 90.31
In post 90.31 is onderverdeling 9031.40 opgesplitst in twee onderverdelingen:
optische instrumenten, apparaten en toestellen voor het verifiëren van halfgeleider schijven
of van halfgeleider schakelingen of voor het verifiren van fotomaskers gebruikt in de fabricage van halfgeleider schakelingen (onderverdeling 9031.41); en
andere optische instrumenten, apparaten en toestellen (onderverdeling 9031.49).
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Hoofdstuk 91
Uurwerken
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
glazen voor horloges, klokken en dergelijke, alsmede gewichten voor klokken (in te
delen naar de stof waaruit zij vervaardigd zijn);
b)
horlogekettingen (post 71.13 of 71.17);
c)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39) of van
edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal (in het algemeen post 71.15).
Veren voor uurwerken (onrustveren daaronder begrepen) behoren echter tot post
91.14;
d)
kogels voor kogellagers (post 73.26 of 84.82);
e)
artikelen bedoeld bij post 84.12 die gemaakt zijn om zonder echappement te lopen;
f)
kogellagers (post 84.82);
g)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 85, nog niet onderling of met andere elementen samengebouwd tot uurwerken of tot delen die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn
voor uurwerken (hoofdstuk 85);

2.

Post 91.01 omvat uitsluitend horloges waarvan de kast geheel uit edel metaal of uit metaal geplateerd met edel metaal bestaat, of uit genoemde materialen gecombineerd met
echte of gekweekte parels, of met natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, bedoeld bij de posten 71.01 tot en met 71.04.
Horloges met een kast van onedel metaal met inlegwerk van edel metaal worden ingedeeld
onder post 91.02.

3.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden als "horloge-uurwerken" aangemerkt, uurwerken die worden geregeld door een van een spiraalveer voorziene onrust, een kwartskristal
of een ander systeem voor tijdsdeelbepaling, met een aanwijsplaat of met een systeem
waarop een mechanische aanwijzing kan worden aangesloten. De dikte van deze uurwerken
mag niet meer dan 12 mm bedragen en de breedte, de lengte of de diameter niet meer dan
50 mm.

4.

Behoudens het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden uurwerken en delen, die zowel
in uurwerken als in andere artikelen (bijvoorbeeld in meet- en precisie-instrumenten)
kunnen worden gebezigd, onder hoofdstuk 91 ingedeeld.

Postnr.

GS-code

91.01

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

9101.11
9101.12
9101.19
9101.21
9101.29
9101.91
9101.99
91.02

-

polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge:
- uitsluitend met mechanische aanwijzing
- uitsluitend met optisch-elektronische aanwijzing
- andere
andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge:
- met automatisch opwindsysteem
- andere
andere:
- elektrisch werkend
- andere

Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 91.01:
9102.11
9102.12
9102.19
9102.21
9102.29
9102.91
9102.99

91.03

-

polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge:
- uitsluitend met mechanische aanwijzing
- uitsluitend met optisch-elektronische aanwijzing
- andere
andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge:
- met automatisch opwindsysteem
- andere
andere:
- elektrisch werkend
- andere

Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk:
9103.10
9103.90

- elektrisch werkend
- andere
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91.04

9104.00

91.05

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk:
9105.11
9105.19
9105.21
9105.29
9105.91
9105.99

91.06

91.07

Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor
luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen

-

wekkers:
- elektrisch werkend
- andere
wandklokken:
- elektrisch werkend
- andere
andere:
- elektrisch werkend
- andere

Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen):
9106.10
9106.20
9106.90

- controleklokken; uurstempels en tijdregistreertoestellen
- parkeermeters
- andere

9107.00

Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde
tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor

91.08

Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd:
9108.11
9108.12
9108.19
9108.20
9108.91
9108.99

91.09

- elektrisch werkend:
- - uitsluitend met mechanische aanwijzing of met een inrichting waarop een
mechanische aanwijzing kan worden aangesloten
- - uitsluitend met optisch-elektronische aanwijzing
- - andere
- met automatisch opwindmechanisme
- andere:
- - metende 33,8 mm of minder
- - andere
Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken:

9109.11
9109.19
9109.90
91.10

-

elektrisch werkend:
- van wekkers
- andere
andere

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches"):
9110.11
9110.12
9110.19
9110.90

91.11

- van horloges:
- - complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen
onderdelen)
- - niet-complete uurwerken, gemonteerd
- - onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches")
- andere
Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 91.01 en 91.02, alsmede delen daarvan:

9111.10
9111.20
9111.80
9111.90
91.12

-

kasten van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
kasten van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd
andere kasten
delen

Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan:
9112.10
9112.80
9112.90

- kasten van metaal
- andere kasten
- delen
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91.13

Horlogebanden en delen daarvan:
9113.10
9113.20
9113.90

91.14

- van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
- van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd
- andere
Andere delen voor de uurwerkmakerij:

9114.10
9114.20
9114.30
9114.40
9114.90

-

veren, onrustveren daaronder begrepen
steentjes
wijzerplaten
platen en bruggen
andere
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 91.01
In de onderverdelingen van post 91.01 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen polshorloges die
werken op een batterij of accumulator enerzijds en andere elektrische polshorloges anderzijds. De
teksten van de desbetreffende onderverdelingen zijn dienovereenkomstig aangepast.
2. Onderverdelingen post 91.02
In de onderverdelingen van post 91.02 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen polshorloges die
werken op een batterij of accumulator enerzijds en andere elektrische polshorloges anderzijds. De
teksten van de desbetreffende onderverdelingen zijn dienovereenkomstig aangepast.
3. Onderverdelingen post 91.03
In onderverdeling 9103.10 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen wekkers en klokjes die werken op een batterij of accumulator enerzijds en andere elektrische wekkers en klokjes anderzijds.
De teksten van de desbetreffende onderverdelingen zijn dienovereenkomstig aangepast.
4. Onderverdelingen post 91.05
In de onderverdelingen van post 91.05 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen klokken en dergelijke die werken op een batterij of accumulator enerzijds en andere elektrische klokken en dergelijke anderzijds. De teksten van de desbetreffende onderverdelingen zijn dienovereenkomstig
aangepast.
5. Onderverdelingen post 91.08
In de onderverdelingen van post 91.08 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen horlogeuurwerken
die werken op een batterij of accumulator enerzijds en andere elektrische horlogeuurwerken anderzijds. De tekst van de desbetreffende onderverdeling is dienovereenkomstig aangepast.
6. Onderverdelingen post 91.09
In de onderverdelingen van post 91.09 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen uurwerken die
werken op een batterij of accumulator enerzijds en andere elektrische uurwerken anderzijds. De
tekst van de desbetreffende onderverdeling is dienovereenkomstig aangepast.
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Hoofdstuk 92
Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
b)
microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons, schakelaars, stroboscopen en
andere instrumenten, apparaten en toestellen bedoeld bij hoofdstuk 85 of 90, die
als toebehoren worden gebruikt bij de artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, doch die
daarin niet zijn ingebouwd of die zich niet in dezelfde kast (koffer) bevinden;
c)
instrumenten en toestellen, die het karakter van speelgoed hebben (post 95.03);
d)
wissers en ander borstelwerk, voor het schoonmaken van muziekinstrumenten (post
96.03);
e)
instrumenten en toestellen, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

2.

Strijkstokken, trommelstokken en dergelijke artikelen, voor het bespelen van de muziekinstrumenten bedoeld bij de posten 92.02 en 92.06, worden ingedeeld onder dezelfde post
als die instrumenten, indien zij samen met de instrumenten en in daarmede overeenkomend
aantal worden aangeboden.
Kaarten, schijven en rollen, bedoeld bij post 92.09, blijven onder die post ingedeeld,
ook indien zij worden aangeboden samen met de instrumenten of toestellen waarvoor zij
bestemd zijn.

Postnr.

GS-code

92.01

Piano's, ook indien mechanisch; klavecimbels en andere snaarinstrumenten met
klavier:
9201.10
9201.20
9201.90

92.02

92.03

9202.10
9202.90

- strijkinstrumenten
- andere

9203.00

Orgels met pijpen en klavier; harmoniums en dergelijke instrumenten met klavier en met vrije metalen tongen
Accordeons en dergelijke instrumenten; mondharmonika's:

9204.10
9204.20
92.05

- accordeons en dergelijke instrumenten
- mondharmonika's
Blaasinstrumenten (bijvoorbeeld klarinetten, trompetten, doedelzakken):

9205.10
9205.90

- zogenaamd koper
- andere

9206.00

Slaginstrumenten (bijvoorbeeld trommels, Turkse trommen, xylofonen, cimbalen,
castagnetten, maracas)

92.07

Muziekinstrumenten waarvan het geluid elektrisch wordt voortgebracht of elektrisch moet worden versterkt (bijvoorbeeld orgels, gitaren, accordeons):
9207.10
9207.90

92.08

- staande piano's
- vleugelpiano's
- andere
Andere snaarinstrumenten (bijvoorbeeld gitaren, violen, harpen):

92.04

92.06

Omschrijving

- instrumenten met klavier, andere dan accordeons
- andere
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:
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9208.10
9208.90
92.09

- muziekdozen
- andere
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:

9209.10
9209.20
9209.30
9209.91
9209.92
9209.93
9209.94
9209.99

-

metronomen en diapasons
mechanieken voor muziekdozen
snaren voor muziekinstrumenten
andere:
- delen en toebehoren van piano's
- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 92.02
- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 92.03
- delen en toebehoren van muziekinstrumenten bedoeld bij post 92.07
- andere
---- O ----

Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling XIX
Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan
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Hoofdstuk 93
Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
slaghoedjes, percussiedopjes, ontstekingspatronen, lichtkogels, antihagelraketten
en andere artikelen bedoeld bij hoofdstuk 36;
b)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
c)
gevechtswagens en pantserauto's (post 87.10);
d)
richtkijkers (telescoopvizieren) en andere optische toestellen, geschikt om op wapens te worden gebruikt, tenzij zij gemonteerd zijn op een wapen of te zamen worden
aangeboden met de wapens waarop zij zullen worden gemonteerd (hoofdstuk 90);
e)
kruisbogen, handbogen en pijlen, van een knop voorziene of stompe wapens voor
schermzalen en wapens die het karakter hebben van speelgoed (hoofdstuk 95);
f)
wapens en munitie, die het karakter hebben van voorwerpen voor verzamelingen of van
antiquiteiten (post 97.05 of 97.06).

2.

Als delen in de zin van post 93.06 worden niet aangemerkt, radio- of radartoestellen bedoeld bij post 85.26.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

93.01

9301.00

Oorlogswapens, andere dan revolvers, pistolen en blanke wapens

93.02

9302.00

Revolvers en pistolen, andere dan bedoeld bij de posten 93.03 en 93.04

93.03

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
9303.20
9303.30
9303.90

93.04

9304.00

93.05

Andere wapens (bijvoorbeeld geweren, karabijnen en pistolen, werkend met veer,
perslucht of gas), andere dan bedoeld bij post 93.07
Delen en toebehoren van de artikelen bedoeld bij de posten 93.01 tot en met
93.04:

9305.10
9305.21
9305.29
9305.90
93.06

-

van revolvers of van pistolen
van geweren of van karabijnen, bedoeld bij post 93.03:
- gladde lopen
- andere
andere

Bommen, granaten, torpedo's, mijnen, raketten, patronen en andere munitie en
projectielen, alsmede delen daarvan, hagel en proppen voor patronen daaronder
begrepen:
9306.10

9306.21
9306.29
9306.30
9306.90
93.07

- vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen
- andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport, voorzien van ten minste één gladde loop
- andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport
- andere

9307.00

- patronen voor explosieboutindrijvers of voor slachtpistolen, alsmede delen
daarvan
- patronen voor geweren of voor karabijnen met gladde loop, alsmede delen
daarvan; kogeltjes voor met perslucht werkende geweren of karabijnen:
- - patronen
- - andere
- andere patronen en delen daarvan
- andere
Sabels, degens, bajonetten, lansen en andere blanke wapens, alsmede delen
daarvan en scheden daarvoor
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---- O ---Opmerkingen
(Geen)
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Afdeling XX
Diverse goederen en producten
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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
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
matrassen en kussens, zowel hoofdkussens als andere, bestemd om met lucht of met
water te worden gevuld, bedoeld bij de hoofdstukken 39, 40 en 63;
b)
staande spiegels, bijvoorbeeld psyché's (post 70.09);
c)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 71;
d)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39); brandkasten bedoeld bij post 83.03;
e)
meubelen, ook indien zonder uitrusting, die kennelijk delen zijn van koelkasten of
van andere machines en toestellen voor de koel- en vriestechniek, bedoeld bij post
84.18; speciale meubelen voor naaimachines (post 84.52);
f)
verlichtingstoestellen bedoeld bij hoofdstuk 85;
g)
meubelen die kennelijk delen zijn van toestellen bedoeld bij post 85.18 (post
85.18), de posten 85.19 tot en met 85.21 (post 85.22) of bij de posten 85.25 tot en
met 85.28 (post 85.29);
h)
artikelen bedoeld bij post 87.14;
ij) tandartsstoelen met ingebouwde tandheeldkundige apparatuur, bedoeld bij post 90.18,
alsmede spuwbakken voor behandelkamers van tandartsen (post 90.18);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld kasten voor klokken of voor pendules);
l)
meubelen en verlichtingsartikelen, met het karakter van speelgoed (post 95.03),
biljarten van alle soorten en meubelen voor gezelschapsspellen (post 95.04), alsmede tafels voor goochelaars en versieringsartikelen (andere dan elektrische guirlandes), bijvoorbeeld lampions (post 95.05).

2.

De artikelen (andere dan delen) bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 worden
slechts onder deze posten ingedeeld indien zij gemaakt zijn om op de grond te worden geplaatst.
Onder vorenbedoelde posten blijven evenwel ingedeeld, ook al zijn zij gemaakt om te worden opgehangen, aan de wand te worden bevestigd of op elkaar te worden gezet:
a)
kasten, boekenkasten, rekken en elementenmeubelen;
b)
zitmeubelen en bedden.

3.

a)

b)

4.

Postnr.

Als delen van artikelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en met 94.03 worden niet
aangemerkt, afzonderlijk aangeboden platen (ook indien in bepaalde vorm gebracht,
maar niet samengevoegd met andere delen) van glas (spiegels daaronder begrepen),
van marmer, van andere steen of van andere materialen bedoeld bij hoofdstuk 68 of
69.
Afzonderlijk aangeboden artikelen bedoeld bij post 94.04 blijven ingedeeld onder
die post, ook indien zij delen zijn van meubelen bedoeld bij de posten 94.01 tot en
met 94.03.

Voor de toepassing van post 94.06 worden als "geprefabriceerde bouwwerken" aangemerkt,
bouwwerken ineengezet in de fabriek, dan wel in de vorm van elementen die gezamenlijk
worden aangeboden en op de plaats van bestemming zullen worden samengebouwd, bijvoorbeeld woningen, bouwketen, kantoren, scholen, winkels, loodsen, garages en dergelijke
bouwwerken.

GS-code

94.01

Omschrijving
Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 94.02),
ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan:

9401.10
9401.20
9401.30
9401.40

-

9401.50

-

9401.61
9401.69
9401.71
9401.79
9401.80
9401.90

zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvaartuigen
zitmeubelen van de soort gebruikt in automobielen
draaistoelen, in de hoogte verstelbaar
zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen worden
omgevormd
zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen
andere zitmeubelen, met onderstel van hout:
- opgevuld
- andere
andere zitmeubelen, met onderstel van metaal:
- opgevuld
- andere
andere zitmeubelen
delen
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94.02

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
9402.90

94.03

Andere meubelen en delen daarvan:
9403.10
9403.20
9403.30
9403.40
9403.50
9403.60
9403.70
9403.80
9403.90

94.04

-

meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren
andere meubelen van metaal
meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren
meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens
meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers
andere meubelen van hout
meubelen van kunststof
meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen
delen

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
9404.21
9404.29
9404.30
9404.90

94.05

- springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een lijst of in een raam gevatte matrassen
- matrassen:
- - van rubber of van kunststof, met celstructuur, ook indien overtrokken
- - van andere stoffen
- slaapzakken
- andere
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

9405.91
9405.92
9405.99

- luchters en andere elektrische plafond- en wandlampen, andere dan die voor
de verlichting van de openbare weg en van andere openbare plaatsen
- elektrische tafel-, bed- en bureaulampen, alsmede elektrische staande lampen
- elektrische guirlandes van de soort gebruikt voor kerstboomverlichting
- andere elektrische verlichtingstoestellen
- niet-elektrische verlichtingstoestellen
- lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen
- delen:
- - van glas
- - van kunststof
- -andere

9406.00

Geprefabriceerde bouwwerken

9505.20
9405.30
9405.40
9405.50
9405.60

94.06

- tandartsstoelen, kappersstoelen en dergelijke stoelen, alsmede delen daarvan
- andere

---- O ---Opmerkingen
(Geen)
Hoofdstuk 95
Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan
Aantekeningen
1.

Dit
a)
b)
c)
d)

hoofdstuk omvat niet:
kaarsen voor kerstbomen (post 34.06);
pyrotechnische artikelen voor vermakelijkheden, bedoeld bij post 36.04;
garens, monofilamenten, snoeren, catgut en dergelijke voor de hengelsport, ook indien op maat gesneden, maar niet gemonteerd tot vissnoeren, bedoeld bij hoofdstuk
39, bij post 42.06 of bij afdeling XI;
tassen en zakken voor sportartikelen en andere bergingsmiddelen, bedoeld bij de
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posten 42.02, 43.03 en 43.04;
sportkleding en maskeradepakken, van textiel, bedoeld bij de hoofdstukken 61 en 62;
vlaggen en aan een touw bevestigde vaantjes, van textiel, alsmede zeilen voor boten, voor zeilplanken of voor zeilwagens, bedoeld bij hoofdstuk 63;
g)
sportschoeisel (ander dan schoeisel waaraan rol- of ijsschaatsen zijn bevestigd)
bedoeld bij hoofdstuk 64 en sporthoofddeksels bedoeld bij hoofdstuk 65;
h)
wandelstokken, zwepen, rijzwepen en dergelijke (post 66.02), alsmede delen daarvan
(post 66.03);
ij) niet-gemonteerde glazen ogen voor poppen of voor ander speelgoed, bedoeld bij post
70.18;
k)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
l)
bellen, gongs en dergelijke, bedoeld bij post 83.06;
m)
pompen voor vloeistoffen (post 84.13), toestellen voor het filtreren of zuiveren
van vloeistoffen of van gassen (post 84.21), elektromotoren (post 85.01), elektrische transformatoren (post 85.04) en toestellen voor radioafstandsbediening (post
85.26);
n)
sportvoertuigen bedoeld bij afdeling XVII, andere dan priksleden, bobsleden en dergelijke;
o)
tweewielige kinderfietsen (post 87.12);
p)
sportboten, zoals kano's en skiffs (hoofdstuk 89) en middelen tot voortbeweging
daarvoor (hoofdstuk 44, indien zij van hout zijn);
q)
beschermingsbrillen voor de uitoefening van sport of voor openluchtspelen (post
90.04);
r)
lokfluitjes en andere fluitjes (post 92.08);
s)
wapens en andere artikelen, bedoeld bij hoofdstuk 93;
t)
elektrische guirlandes van alle soorten (post 94.05);
u)
racketsnaren, tenten, kampeerartikelen en handschoenen (ongeacht de stof waarvan
deze artikelen zijn vervaardigd), in te delen naar aard en samenstelling.
e)
f)

2.

Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk mogen voorzien zijn van eenvoudige, onbelangrijke
garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van
echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde
edelstenen of halfedelstenen.

3.

Met inachtneming van het bepaalde in aantekening 1 hiervoor, worden delen en toebehoren
waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de
artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, ingedeeld als deze artikelen.

Postnr.

GS-code

Omschrijving

95.01

9501.00

Speelgoed op wielen, waarop of waarin door kinderen wordt gereden (bijvoorbeeld driewielers, autopeds, pedaalauto's); poppewagens

95.02

Poppen, zijnde nabootsingen van de mens:
9502.10
9502.91
9502.99

95.03

poppen, ook indien aangekleed
delen en toebehoren:
- kleding, kledingtoebehoren, schoeisel en hoofddeksels
- andere

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning,
ook indien bewegend; puzzels van alle soorten:
9503.10
9503.20
9503.30
9503.41
9503.49
9503.50
9503.60
9503.70
9503.80
9503.90

95.04

-

- elektrische treinen, daaronder begrepen rails, signalen en ander toebehoren
- zelfbouwmodellen op schaal, ook indien bewegend, andere dan die bedoeld bij
onderverdeling 9503.10
- andere bouwdozen en ander constructiespeelgoed
- speelgoed, zijnde nabootsingen van dieren of van niet-menselijke wezens:
- - opgevuld
- - ander
- speelgoedmuziekinstrumenten en -apparaten
- puzzels
- ander speelgoed, aangeboden in assortimenten of in stellen
- ander speelgoed en modellen, met motor
- ander
Artikelen voor gezelschapsspellen, daaronder begrepen spellen met motor of met
drijfwerk, biljarten, speciale tafels voor casinospellen en automatische bowlinginstallaties:
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9504.10
9504.20
9504.30
9504.40
9504.90
95.05

Feestartikelen, carnavalsartikelen en andere ontspanningsartikelen, benodigdheden voor het goochelen en fop- en schertsartikelen daaronder begrepen:
9505.10
9505.90

95.06

- kerstfeestartikelen
- andere
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:

9506.11
9506.12
9506.19
9506.21
9506.29
9506.31
9506.32
9506.39
9506.40
9506.51
9506.59
9506.61
9506.62
9506.69
9506.70
9506.91
9506.99

95.07

95.08

- videospellen, van de soort gebruikt met een televisieontvanger
- biljarten, alsmede toebehoren daarvoor
- andere spellen, werkende met munt of penninginworp, andere dan bowlinginstallaties
- speelkaarten
- andere

-

sneeuwski's en ander materieel voor de sneeuwskisport:
- ski's
- skibindingen
- andere
waterski's, surfplanken, zeilplanken en ander materieel voor de watersport:
- zeilplanken
- andere
golfstokken en ander materieel voor het golfspel:
- complete golfstokken
- ballen
- andere
artikelen en materieel voor tafeltennis
tennisrackets, badmintonrackets en dergelijke, ook indien niet bespannen:
- tennisrackets, ook indien niet bespannen
- andere
ballen, andere dan golf- of tafeltennisballen:
- tennisballen
- opblaasbare ballen
- andere
ijsschaatsen en rolschaatsen, schoeisel waaraan dergelijke schaatsen zijn
bevestigd daaronder begrepen
- andere:
- - artikelen en materieel voor lichaamsoefening, voor gymnastiek of voor atletiek
- - andere

Hengelstokken, vishaken en andere hengelbenodigdheden; schepnetjes voor alle
doeleinden; lokvogels (andere dan die bedoeld bij post 92.08 of 97.05) en dergelijke jachtbenodigdheden:
9507.10
9507.20
9507.30
9507.90

-

hengelstokken
vishaken, ook indien gemonteerd
hengelmolens
andere

9508.00

Draaimolens, schommels, schiettenten en andere kermisattracties; reizende circussen, reizende dierenspelen en reizende theaters daaronder begrepen
---- O ----

Opmerkingen
1. Hoofdstuk 95. Aantekening 1 m)
In aantekening 1 m) op hoofdstuk 95 is een uitzondering opgenomen voor pompen voor vloeistoffen
(in te delen onder post 84.13) en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen of
van gassen (in te delen onder post 84.21).
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Hoofdstuk 96
Diverse werken
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
stiften voor kosmetisch gebruik of toiletgebruik (hoofdstuk 33);
b)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 66 (bijvoorbeeld delen van paraplu's of van wandelstokken);
c)
fancybijouterieën (post 71.17);
d)
delen voor algemeen gebruik in de zin van aantekening 2 op afdeling XV, van onedel
metaal (afdeling XV) en dergelijke artikelen van kunststof (hoofdstuk 39);
e)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 82 (gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken), met steel, heft of andere delen, van stoffen geschikt om te worden gesneden
of om te worden gevormd. Indien afzonderlijk aangeboden, worden bedoelde stelen,
heften en delen ingedeeld onder post 96.01 of 96.02;
f)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90 (bijvoorbeeld monturen voor brillen (post
90.03), trekpennen (post 90.17), borstelwerk van de soort gebruikt in de geneeskunde, de chirurgie, de tandheelkunde of de veeartsenijkunde (post 90.18));
g)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 91 (bijvoorbeeld horlogekasten, kasten voor klokken
of voor pendules);
h)
muziekinstrumenten, alsmede delen en toebehoren daarvan (hoofdstuk 92);
ij) artikelen bedoeld bij hoofdstuk 93 (wapens en delen daarvan);
k)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 94 (bijvoorbeeld meubelen, verlichtingstoestellen);
l)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 95 (bijvoorbeeld speelgoed, spellen, sportartikelen);
m)
artikelen bedoeld bij hoofdstuk 97 (kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen,
antiquiteiten).

2.

Onder "plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden", in de zin van
post 96.02, worden verstaan:
a)
harde zaden, pitten, schalen, noten en dergelijke plantaardige producten (bijvoorbeeld noten van corozo of van de dum-palm), geschikt om te worden gesneden;
b)
barnsteen en meerschuim, natuurlijk of samengekit, alsmede git en dergelijke minerale stoffen.

3.

Als "gerede knotten voor borstelwerk" in de zin van post 96.03, worden aangemerkt, nietgemonteerde bosjes van haar, van plantaardige vezels of van andere stoffen, gereed om,
zonder verdeling, te worden gebruikt voor de vervaardiging van kwasten, van penselen of
van dergelijke artikelen of die, om voor dit doel geschikt te zijn, slechts een weinig
belangrijke aanvullende bewerking moeten ondergaan zoals het bijknippen of slijpen van
de boveneinden van de bosjes.

4.

Artikelen bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan die bedoeld bij de posten 96.01 tot en
met 96.06 en 96.15, geheel of gedeeltelijk samengesteld uit edel metaal of uit metalen
geplateerd met edel metaal, uit echte of gekweekte parels, dan wel uit natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, blijven onder dit hoofdstuk
ingedeeld.
Onder de posten 96.01 tot en met 96.06 en 96.15 blijven echter ingedeeld artikelen voorzien van eenvoudige, onbelangrijke garnering of toebehoren van edel metaal of van metalen geplateerd met edel metaal, van echte of gekweekte parels, dan wel van natuurlijke,
synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen.

Postnr.

GS-code

96.01

96.02

Omschrijving
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
9601.90

- ivoor, bewerkt; werken van ivoor
- andere

9602.00

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 35.03, alsmede werken van niet-geharde gelatine
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96.03

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

9603.50
9603.90

- bezems en heiboenders en dergelijke artikelen, bestaande uit samengebonden
twijgen of ander plantaardig materiaal, ook indien met steel
- tandenborstels, scheerkwasten, haarborstels, nagelborstels, wimperborstels
en andere borstels voor de lichaamsverzorging, ook indien zij delen van apparaten en toestellen zijn:
- - tandenborstels, borstels voor het reinigen van kunstgebitten daaronder begrepen
- - andere
- penselen, kwasten en borstels voor kunstschilders, penselen om te schrijven
en dergelijke penselen voor het aanbrengen van cosmetica
- borstels, kwasten en penselen voor het schilderen, verven, behangen en dergelijke (andere dan die bedoeld bij onderverdeling 9603.30); verfkussens en
verfrollen
- andere borstels, zijnde delen van machines, van toestellen of van voertuigen
- andere

96.04

9604.00

Handzeven en handteemsen

96.05

9605.00

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

9603.21
9603.29
9603.30
9603.40

96.06

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm:
9606.10
9606.21
9606.22
9606.29
9606.30

96.07

drukknopen en delen daarvan
knopen:
- van kunststof, niet overtrokken met textiel
- van onedel metaal, niet overtrokken met textiel
- andere
knoopvormen en andere delen van knopen; knopen in voorwerpsvorm

Treksluitingen en delen daarvan:
9607.11
9607.19
9607.20

96.08

-

treksluitingen:
- met haakjes van onedel metaal
- andere
delen

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 96.09:
9608.10
9608.20
9608.31
9608.39
9608.40
9608.50
9608.60
9608.91
9608.99

96.09

96.10

-

-

kogelpennen
vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt
vulpennen:
- tekenvulpennen voor oostindische of chinese inkt
- andere
vulpotloden
assortimenten van artikelen bedoeld bij ten minste twee van de voorgenoemde
onderverdelingen
vullingen voor kogelpennen met punt
andere:
- schrijfpennen en punten voor schrijfpennen
- andere

Potloden (andere dan die bedoeld bij post 96.08), griffels, potloodstiften,
pastellen, tekenkool, schrijf- en tekenkrijt, en kleermakerskrijt:
9609.10
9609.20
9609.90

- potloden
- stiften voor potloden of voor vulpotloden
- andere

9610.00

Schrijf- en tekenleien en schrijf- en tekenborden, ook indien omlijst
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96.11

9611.00

96.12

Handstempels, zoals datumstempels, zegelstempels, numeroteurs en dergelijke
(handetiketteermachines daaronder begrepen); verstelbare handstempels en drukdozen
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
9612.20
96.13

- linten
- stempelkussens
Sigaretteaanstekers en andere aanstekers, ook indien mechanisch of elektrisch,
alsmede delen daarvan, andere dan vuursteentjes en lonten:

9613.10
9613.20
9613.30
9613.80
9613.90
96.14

-

zakaanstekers werkend met gas, niet navulbaar
zakaanstekers werkend met gas, navulbaar
tafelaanstekers
andere aanstekers
delen

Pijpen (pijpekoppen daaronder begrepen), sigare- en sigarettepijpjes, alsmede
delen daarvan:
9614.20
9614.90

96.15

- pijpen en pijpekoppen
- andere
Kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen; haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen, andere dan die bedoeld bij post 85.16, alsmede delen daarvan:

9615.11
9615.19
9615.90
96.16

-

kammen, haarklemmen en dergelijke artikelen:
- van geharde rubber of van kunststof
- andere
andere

Vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor;
poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica:
9616.10
9616.20

- vaporisators voor toiletgebruik, alsmede monturen en montuurkoppen daarvoor
- poederdonsjes en dergelijke artikelen voor het aanbrengen van cosmetica

96.17

9617.00

Thermosflessen en andere gemonteerde isothermische bergingsmiddelen, met vacuümisolatie; delen van deze bergingsmiddelen, andere dan binnenflessen van glas

96.18

9618.00

Paspoppen, ledepoppen en dergelijke; automaten en mechanische blikvangers,
voor etalages
---- O ----

Opmerkingen
1. Onderverdelingen post 96.14
In post 96.14 wordt onderverdeling 9614.10 geschrapt. De inhoud komt in onderverdeling 9614.20
(toepassing van algemene indelingsregel 2 a)).
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Afdeling XXI
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
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Hoofdstuk 97
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
Aantekeningen
1.

Dit hoofdstuk omvat niet:
a)
postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten en dergelijke,
ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land van bestemming (hoofdstuk 49);
b)
beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor
dergelijk gebruik (post 59.07), andere dan die bedoeld bij post 97.06;
c)
echte en gekweekte parels, alsmede edelstenen of halfedelstenen (posten 71.01 tot
en met 71.03).

2.

Als "originele gravures, originele etsen en originele litho's", in de zin van post
97.02, worden aangemerkt, die, welke rechtstreeks in het zwart of in kleuren zijn afgedrukt van één of meer door de kunstenaar geheel met de hand vervaardigde platen, ongeacht het materiaal waarop dit afdrukken is geschied en ongeacht de gevolgde techniek,
met uitzondering van de mechanische en van de fotomechanische reproductietechniek.

3.

Beeldhouwwerk met een commercieel karakter (massaproductie, afgietsels en ambachtswerk)
behoort niet tot post 97.03, zelfs indien deze artikelen zijn ontworpen of vervaardigd
door artiesten.

4.

a)
b)

5.

Postnr.

Met inachtneming van het bepaalde in de aantekeningen 1, 2 en 3 moeten artikelen
die zowel onder dit hoofdstuk als onder andere hoofdstukken van de nomenclatuur
kunnen worden ingedeeld, onder hoofdstuk 97 worden ingedeeld.
Artikelen die zowel onder post 97.06 als onder de posten 97.01 tot en met 97.05
kunnen worden ingedeeld, moeten onder de posten 97.01 tot en met 97.05 worden ingedeeld.

Lijsten waarin schilderijen, schilderingen, tekeningen, collages en dergelijke decoratieve platen, gravures, etsen en litho's zijn ingelijst, worden ingedeeld onder dezelfde
post als die kunstvoorwerpen, voor zover de aard en de waarde van die lijsten in overeenstemming zijn met die van bedoelde kunstvoorwerpen. Lijsten waarvan de aard of de
waarde niet in overeenstemming is met die van de artikelen bedoeld bij deze aantekening,
volgen hun eigen indeling.

GS-code

97.01

Omschrijving
Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, met
uitzondering van de tekeningen bedoeld bij post 49.06 en van met de hand versierde voorwerpen; collages en dergelijke decoratieve platen:

9701.10
9701.90

- schilderijen, schilderingen en tekeningen
- andere

97.02

9702.00

Originele gravures, originele etsen en originele litho's

97.03

9703.00

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

97.04

9704.00

Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of, indien ongestempeld, voor zover zij
niet geldig zijn of niet geldig zullen worden in het land van bestemming

97.05

9705.00

Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch,
mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

97.06

9706.00

Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar
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---- O ---Opmerkingen
1. Hoofdstuk 97. Aantekening 3
De tekst van aantekening 3 op hoofdstuk 97 is redactioneel aangepast, teneinde de indeling van commercieel beeldhouwwerk, zelfs indien deze artikelen zijn ontworpen of vervaardigd door artiesten, te verduidelijken: indeling onder hoofdstuk 97 is uitgesloten.

